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Rozhovor s Jerzym Buzekom, predsedom Európskeho parlamentu

EHSV Info: S akým posolstvom sa obraciate na predstaviteľov občianskej 
spoločnosti z celej Európy? Bude sa spolupráca medzi poslancami EP 
a zástupcami občianskej spoločnosti i naďalej utužovať?

Jerzy Buzek: Chcel by som ešte raz vyzdvihnúť význam úlohy organizovanej občianskej 
spoločnosti v demokracii. Poukázal som na to okrem iného na otvorení podujatia Agora 
občanov v januári tohto roku a pri viacerých príležitostiach, keď som kritizoval režimy 

v Južnej Afrike a Bielorusku. Pripomenul som, že treba vo väčšej miere podporovať 
organizovanú občiansku spoločnosť. Tento postoj sa prejavil aj v početných uzne-
seniach EP. Pretože vieme, že v Európskej únii nemôže existovať demokracia bez 
občianskej spoločnosti.

Vy, členovia EHSV, ste predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zastupujete 
záujmy, ktoré sú z hľadiska spoločnosti dôležité. Pomáhate viesť ozajstný dialóg 
medzi EÚ a jej obyvateľmi, šírite poznatky o EÚ vo svojich krajinách, čo je nevy-
hnutné na vzbudenie záujmu o väčšiu integráciu. Európsky parlament vás potre-
buje. V záujme obyvateľov EÚ treba v tejto spolupráci pokračovať. Z našich spoloč-
ných skúseností budú čerpať krajiny, ktoré sa teraz uberajú alebo niekedy v budúc-
nosti vydajú cestou demokratických reforiem. To je naším veľkým úspechom.

EHSV Info: Čo očakávate od poľského predsedníctva Rady EÚ?

Jerzy Buzek: Často opakujem, že EÚ počíta s tým, že Poľsko vnesie do Európy nový 
impulz a bude ju inšpirovať svojou podnikavosťou, otvorenosťou a nadšením. To 
sú charakteristické črty Poľska. Chceme, aby sa Európa stala najkonkurencieschop-
nejšou ekonomikou sveta. Preto som uvítal ciele poľského predsedníctva: efektívny, 
solidárny rozpočet, posilnenie vnútorného trhu a lepšie využívanie potenciálu, ktorý 
skrýva ľudský kapitál.

S potešením vnímam angažovanosť Poľska v rámci susedskej politiky, vrá-
tane Východného partnerstva a Južného susedstva, vďaka čomu sa naše hodnoty 
a posolstvá šíria i za hranice Únie.

Ako predseda EP očakávam dobrú spoluprácu Parlamentu s vládou Poľskej 
republiky, keďže po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy spoločne s Radou 
Európskej únie rozhodujeme o väčšine právnych predpisov. Rovnako dúfam, že 
Poľsko bude účinne hájiť záujmy členských krajín, čo nie je najmä v čase krízy 
ľahkou úlohou. Výziev je dosť, ale Poľsko už neraz dokázalo, že je plnohodnot-
ným a solidárnym členom EÚ s obrovským potenciálom. (mb) 
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Hľadanie rozpočtovej rovnováhy

Cieľom poľského predsedníctva je konkurencieschopná, 
bezpečná a otvorená Európa

Milí čitatelia,
miera nezamestnanosti mládeže v Španielsku podľa zistení 
Eurostatu momentálne presahuje 44 %. Je to jednoznačne 
alarmujúce číslo a ani štatistiky z iných krajín EÚ nie sú 
veľmi potešujúce. Vo viac ako polovici členských štátov 
EÚ presahuje miera nezamestnanosti mladých 20 %. Vo 
všetkých krajinách EÚ, ktorých údaje boli dostupné, je táto 

miera nezamestnanosti trvale vyššia ako celková miera nezamestnanosti.

Nezamestnanosť mladých je žalostným plytvaním potenciálu, ktoré oslabuje 
nielen hospodársky rast, ale vážne ovplyvní aj sociálnu súdržnosť v budúcnosti. 
Nezamestnanosť je navyše spoločenským problémom, ktorý so sebou prináša 
obrovské individuálne náklady. Podľa názoru Dannyho Dorlinga, profesora 
ľudskej geografi e na univerzite v Sheffi  elde, nič neškodí mladým ľuďom natoľko, 
ako nezamestnanosť, pretože v nich zanecháva trvalú jazvu a môže mať dlhodobé 
následky. Patria medzi ne zvýšené riziko nezamestnanosti v budúcnosti, či nižší 
zárobok v priebehu celého života.

EHSV nedávno usporiadal niekoľko podujatí, a to najmä v Španielsku a na 
Malte (o nich sa dočítate v tomto vydaní), na ktorých sme sa s týmto problémom 
zaoberali. Dospeli sme k záveru, že na tento neduh neexistuje jediný zázračný liek. 
Domnievame sa, že je potrebné podniknúť kroky vo viacerých oblastiach naraz.

V prvom rade je nevyhnutné rozprúdiť hospodársky rast, ktorý je tvorcom 
pracovných miest. Tento rast tiež pomôže zlepšiť vyhliadky mladých ľudí na prácu. 
Ďalej musíme riešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky a nastoliť 
rovnováhu medzi systémami vzdelávania a potrebami trhu práce. V tejto súvislosti je 
veľmi dôležité neformálne vzdelávanie. Okrem toho je potrebné preskúmať v duchu 
fl exiistoty regulačný rámec nášho trhu práce. Mladí ľudia musia mať jasné vyhliadky, 
že po určitom čase a za jasne stanovených podmienok sa ich dočasná pracovná 
zmluva, resp. ich čiastočný pracovný úväzok môže zmeniť na plný pracovný úväzok 
so zmluvou na dobu neurčitú. Mladí ľudia musia mať jasnú perspektívu, že sa im 
podarí dosiahnuť väčšiu stabilitu.

V neposlednom rade sa musíme zamerať na služby zamestnanosti. Včasný zásah 
vždy, keď mladým ľuďom hrozí strata pracovného miesta, je rovnako dôležitý ako 
koncepcia dotovanej zamestnanosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré by 
inak len ťažko získavali prístup k zvyčajnému trhu práce. Sú to najmä mladí ľudia bez 
kvalifi kácia a s veľmi nízkou kvalifi káciou. Dobrým príkladom takéhoto opatrenia je 
systém ochrany mládeže, ktorá je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe. Tento systém 
podnecuje členské štáty, aby mladým ľuďom zabezpečili pracovnú príležitosť, ďalšiu 
odbornú prípravu alebo pracovnú skúsenosť do šiestich mesiacov od ukončenia 
vzdelávania.

Anna Maria Darmanin
podpredsedníčka výboru

Milí čitatelia,
ako podpredseda EHSV, Európan a Poliak sa veľmi 
teším na prvé poľské predsedníctvo Rady EÚ.

Osobne vítam rozhodnutie Poľska odhodlane 
konať s cieľom dosiahnuť rast a nezameriavať sa len 
na splácanie európskych dlhov, ktoré je síce dôležité, 

ale samo osebe nezaručí silný rast. Identifi kovali sme hlavné dôvody krízy a teraz 
je načase hľadieť do budúcnosti a vypracovať rozumné stratégie na podporu rastu, 
ktoré Európe umožnia zachovať si konkurencieschopnosť.

Pevne dúfam, že poľské predsedníctvo pokročí vo viacerých kľúčových 
oblastiach, ako je napríklad jednotný trh, ktorý, ak sa dokončí, podporí 
hospodársky rast. Ambiciózny rozpočet EÚ by takisto pomohol zvýšiť 
hospodársky potenciál Európy a  očakávam, že počas nadchádzajúcich 
rozpočtových rokovaní o budúcom fi nančnom výhľade poľské predsedníctvo 
upozorní na tento významný aspekt.

EHSV už pred začiatkom rokovaní poukazoval na to, že je potrebné 
zrušiť zásadu „primeranej návratnosti“. Táto zásada je v rozpore s hodnotami 
solidarity a vzájomného prospechu, na ktorých spočíva európska integrácia. 
EHSV podporuje myšlienku, aby mala EÚ svoje vlastné zdroje, ktoré budú 
priamo fi nancovať rozpočet EÚ a nahradia príspevky členských štátov. Spôsob 
fi nancovania rozpočtu EÚ jasne odráža pokrok v procese európskej integrácie.

Výbor počas posledných dvoch rokov vytrvalo žiadal, aby sa občianskej 
spoločnosti poskytol väčší priestor pri zavádzaní právnych predpisov 
vychádzajúcich z EÚ a pri podpore integrácie v krajinách, ktoré sa zúčastňujú 
na iniciatíve Východné partnerstvo. V tejto súvislosti ma preto veľmi teší, že 
Východné partnerstvo, ktoré bolo donedávna do istej miery prehliadané, patrí 
k prioritám agendy tohto predsedníctva. Najnovšie udalosti na južnom pobreží 
Stredozemného mora dokazujú, aké dôležité je mať stabilných susedov, a to 
nielen, pokiaľ ide o obchod alebo energetickú bezpečnosť.

V tejto súvislosti by skúsenosti Poľska získané počas nenásilnej 
protikomunistickej revolúcie v roku 1989 a úspešnej transformácie tejto krajiny 
mohli pomôcť ďalej šíriť demokraciu v arabskom svete. Presne tak, ako vtedy 
v Poľsku, aj dnešné udalosti v arabskom svete potvrdili životne dôležitú úlohu 
občianskej spoločnosti pri tvorbe histórie s veľkým H. Táto skutočnosť ma veľmi 
teší a som hrdý na to, že organizovaná občianska spoločnosť, ktorú na úrovni 
EÚ zastupuje EHSV, je pripravená a ochotná pomáhať poľskému predsedníctvu 
dosiahnuť jeho ambiciózne a veľmi aktuálne ciele.

Jacek Krawczyk
podpredseda výboru

20. júla 2011
Varšava, Poľsko: konferencia 
v súvislosti s dosledovaním 
stanoviska o udržateľnom 
rozvoji dopravnej politiky 
a TEN-T, organizovaná 
v spolupráci s poľským 
ministerstvom pre infraštruktúru

13. septembra 2011
EHSV, Brusel: schôdza 
riadiaceho výboru EHSV pre 
stratégiu Európa 2020 so 
zástupcami národných HSR

21. a 22. septembra 2011
EHSV Brusel: udeľovanie cien 
výhercom súťaže EESC Design 
Eleven a otvorenie výstavy

V TOMTO VYDANÍ
Európsky rok dobrovoľníckej 
práce: Ocenenie dobrovoľníckej 
práce

Poľské predsedníctvo: Cieľom 
poľského predsedníctva je 
konkurencieschopná, bezpečná 
a otvorená Európa, hovorí 
poľský štátny tajomník pre 
európske záležitosti

EHSV vypracúva štyri 
prieskumné stanoviská na 
žiadosť poľského predsedníctva 
Rady

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Workshop EÚ-Rusko: 
posilňovanie postavenia 
občianskej spoločnosti v úsilí 
o udržateľnosť
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Preskúmanie rozpočtu prebieha 
v čase, keď na celý kontinent doľahla 
veľká fi nančná neistota. EHSV pred-
ložil svoje odporúčania v  návrhu 
stanoviska, ktoré vypracovali pán 
Malosse (skupina „Zamestnávate-
lia“, Francúzsko) a pán Dantin (sku-
pina „Zamestnanci“, Francúzsko). 
Z dôvodu hospodárskej a fi nančnej 
krízy a rastúceho defi citu vo väčšine 
členských štátov sa zdá, že EÚ nemá 
dostatočné rozpočtové zdroje na to, 
aby mohla realizovať svoju politickú 

Hlavným cieľom, ktorý si vytýčilo poľské predsedníctvo, bude posilniť hospodársky rast 
a znovu získať dôveru občanov. Európa sa poučila z krízy a zreformovala svoj hospodársky 
pilier. Teraz musí prijať rozhodné opatrenia na podporu rastu a v záujme vytvorenia kon-
kurencieschopného hospodárstva. Preto sa Poľsko zameria na rozšírenie a posilnenie jed-
notného európskeho trhu, podporu investičnej politiky a posilnenie intelektuálneho kapi-
tálu. Všetky tieto opatrenia sú obsiahnuté v prvej priorite poľského predsedníctva, ktorá 
nesie názov „Európska integrácia ako zdroj rastu“. Aby sme mohli uskutočniť naše zámery 
v tejto oblasti, ktoré zahŕňajú aj aktívnu politiku zamestnanosti, budú pre nás nesmierne 
dôležité odporúčania, o ktoré sme požiadali Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Ďalšou otázkou, ktorej sa chceme venovať je „Bezpečná Európa“. Táto priorita zahŕňa 
energetickú bezpečnosť, za ktorú sa Poľsko zasadzuje v EÚ už niekoľko rokov, ako aj 
potravinovú bezpečnosť a posilňovanie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. 
Naším cieľom je, aby EÚ posilnila svoje postavenie na medzinárodnej scéne, preto 
budeme podporovať všetky opatrenia smerujúce k dosiahnutiu tohto cieľa.

Využiť výhody otvorenej Európy, to je tretia a najobsiahlejšia z hlavných priorít poľského predsedníctva. Chceme priviesť 
Chorvátsko do Európskej únie a podporovať prístupový proces v iných krajinách. Budeme prehlbovať Východné partner-
stvo, a tak priblížime k EÚ Ukrajinu, Bielorusko, Moldavsko, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko. V rámci tohto partner-
stva sa budeme usilovať uzatvárať dohody o pridružení a vytvárať zóny voľného obchodu. EHSV vypracuje v tejto súvislosti 
pre nás stanovisko o interakcii medzi Východným partnerstvom a východným rozmerom politiky EÚ.

Predsedníctvo, to nie sú len plány do budúcnosti, ale predovšetkým snaha správne reagovať na aktuálne udalosti. Preto 
budeme pozorne sledovať vývoj udalostí u našich južných susedov a podporovať úsilie o nadviazanie nových vzťahov medzi 
EÚ a arabským svetom. Takisto nám záleží na vypracovaní komplexnej stratégie opatrení na podporu demokracie a vytvo-
renia moderných štátnych štruktúr v krajinách tohto regiónu.

Poľské predsedníctvo chce teda budovať Európu, ktorá bude silná po hospodárskej stránke, čo nám umožní hľadieť do 
budúcnosti optimisticky a pomôže pozdvihnúť náladu v celej Európskej únii. Je zrejmé, že sa to nemôže podariť bez aktív-
nej účasti občianskej spoločnosti, ktorú na úrovni EÚ zastupuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. 
 ●

Mikołaj Dowgielewicz, štátny tajomník pre európske záležitosti a hospodársku politiku na poľskom ministerstve zahraničných vecí

stratégiu alebo plniť nové záväzky 
vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. 
Preto je potrebný vhodný rozpo-
čet, ktorý EÚ poskytne prostriedky 
na splnenie jej cieľov bez zvyšovania 
daňovej záťaže občanov alebo podni-
kateľského prostredia v Európe.

EHSV sa domnieva, že treba ustú-
piť od princípu primeranej návrat-
nosti, pretože je v protiklade s hod-
notami solidarity a vzájomného pro-
spechu, ktoré sú základom európskej 

integrácie. Namiesto toho by sa mala 
uplatňovať zásada subsidiarity, ktorá 
znamená, že veci majú riešiť orgány 
na najnižšej úrovni správy alebo naj-
menej centralizované orgány. EHSV 
podporuje návrh Európskej komisie 
využívať vlastné zdroje, ktoré môžu 
byť novovytvorené alebo nahradiť 
vnútroštátne dane. Vnútroštátny 
a európsky rozpočet by sa mali vzá-
jomne dopĺňať, aby sa v EÚ dosia-
hol čo najväčší rozsah plnenia poli-
tických cieľov.

V  rámci efektívneho rozpočtu 
je kľúčové sústrediť sa na priaz-
nivú verejnú mienku. Tú si možno 
nakloniť zdôraznením nákladov, 
ktoré by mal za následok nejednotný 
európsky postup. Preto by výbor 
podobne ako Európsky parlament 
uvítal vykonanie a uverejnenie štú-
dií s uvedením nákladov nejednot-
ného postupu, pričom by sa zdôraz-
nila duplicita vo vnútroštátnych roz-
počtoch. Výbor by sa do týchto štú-
dií zapojil a poskytol ďalšie propa-
gačné materiály určené európskym 
občanom. (ma) 
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V SKRATKE

IN MEMORIAM

EHSV na zasadnutí krajín G-20: 
globálne riešenie kolísania cien

Ministri poľnohospodárstva krajín 
G-20 sa v dňoch 22. a 23. júna stretli 
v Paríži, aby prediskutovali trendy na 
svetových poľnohospodárskych trhoch 
a s tým súvisiace obchodné rokovania. 
Francúzsko ako krajina, ktorá v súčas-
nosti predsedá skupine G-20, urobilo 
z potravinovej bezpečnosti jednu zo 
svojich kľúčových politických priorít 
a požiadalo EHSV o poskytnutie prí-
spevku na júnové stretnutie. Otázky 
potravinovej bezpečnosti majú rov-
nako dôležitú úlohu v  poľnohospo-
dárskej, obchodnej i rozvojovej poli-
tike EÚ.

S cieľom položiť základy pre svoj 
postoj usporiadal EHSV 23. mája kon-
ferenciu pod názvom „Potraviny pre 

všetkých – na ceste k celo-
svetovej dohode“. V Bru-
seli sa okrem iných stre-
tli zástupcovia OSN, FAO, 
G-20 a EÚ, ktorí zvažo-
vali možné spôsoby, ako 
na celosvetovej úrovni 
bojovať proti kríze v poľ-
nohospodárstve. Na kon-
ferencii sa zišli najvyšší 
politickí predstavitelia 
a odborníci, aby pracovali 
na odporúčaniach EÚ na 

júnové (22. – 23. 6.) stretnutie minis-
trov poľnohospodárstva krajín G-20.

„Nemôžeme si dovoliť ďalšiu poľ-
nohospodársku krízu na svetových 
trhoch. Nekontrolované špekulá-
cie majú zničujúci účinok na rozvo-
jové krajiny, vedú k  tomu, že ľudia 
trpia hladom, a našich poľnohospo-
dárov vrhajú do chudoby. Musíme to 
zastaviť a Európska únia je odhodlaná 
tak urobiť“, uviedol Staff an Nilsson, 
predseda Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru, ktorý konferen-
cii predsedal.

Konkrétne myšlienky prerokované 
a dohodnuté 22. a 23. júna v Paríži na 
základe návrhu, ktorý predložil EHSV 

francúzskemu predsedníctvu, sa týkajú 
šiestich oblastí: podpory udržateľného 
poľnohospodárstva, rozhodujúcej 
úlohy občianskej spoločnosti, uzna-
nia práva na potraviny, potreby zosú-
ladenia politických opatrení, zlepše-
nia fungovania poľnohospodárskych 
trhov a ochrany tých najzraniteľnej-
ších.

EHSV okrem toho dôrazne podpo-
roval lepšiu koordináciu a spoluprácu 
medzinárodných organizácií a predo-
všetkým väčšiu koherenciu nimi pri-
jatých opatrení. EHSV zároveň klá-
dol dôraz na to, že je potrebné uľahčiť 
poľnohospodárom – vrátane drobných 
roľníkov – prístup k medzinárodným 
a  európskym finančným prostried-
kom a zabezpečiť, aby ženy mali rov-
naký a neobmedzený prístup k výrob-
ným zdrojom. (ail)

Závery konferencie „Potraviny 
pre všetkých – na ceste k celosvetovej 
dohode“ sú dostupné na tejto interne-
tovej stránke: http://www.eesc.europa.
eu/food-for-everyone/ 
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EÚ počíta s tým, že Poľsko 
vnesie do Európy nový impulz

Workshop EÚ – Rusko

V  Bruseli sa 28.  júna konal spoločný workshop EHSV 
a Občianskej komory Ruska. Obidve strany sa stretli už po 
štvrtý raz. Tentoraz bola hlavnou témou možnosť dosiahnuť 
ekologickejšie hospodárstva. Toto podujatie sa konalo v súvis-
losti konferenciou OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
uskutoční budúci rok v Riu de Janeiro. EÚ a Rusko budú mať 

na konferencii príležitosť ukázať mieru zhody medzi občian-
skou spoločnosťou oboch celkov.

V očakávaní konferencie OSN vyslali účastníci workshopu 
rozhodný odkaz, ktorým vyzývajú, aby sa pri tvorbe politiky 
na vnútroštátnej úrovni viac zohľadňovali otázky životného 
prostredia. Ďalej zdôraznili význam začlenenia organizova-
nej občianskej spoločnosti do vytvárania takýchto udržateľ-
ných environmentálnych politík. Účastníci tiež diskutovali 
o iných dôležitých témach, ako je migrácia a úloha občian-
skej spoločnosti v partnerstve pre modernizáciu medzi EÚ 
a Ruskom.

Ďalšie informácie a závery z workshopu nájdete na tejto 
stránke:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbo-
urs-and-russia (ti) 
 ●

Poradný výbor pre Európsky hospodársky 
priestor na návšteve Estónska

Poradný výbor pre Európsky hos-
podársky priestor na návrh svojho 
predsedníctva usporiadal 19. schôdzu 
v estónskom meste Tartu. Schôdza sa 
konala 12. a 13. mája a jej súčasťou 
bola návšteva rehabilitačného cen-
tra pre zdravotne postihnuté deti 
a rodiny estónskej nadácie Estonian 
Agrenska Foundation a vedeckého 
parku v meste Tartu.

Počas schôdze, na ktorej sa zúčast-
nil Lars Erik Nordgaard, riaditeľ sek-
retariátu EFTA, a  Per Sanderud, 
predseda dozorného orgánu EFTA, 
sa diskutovalo o Dohode o Európ-

skom hospodárskom priestore. Na 
programe rokovania bola aj otázka 
vstupu Islandu do Európskej únie.

Členovia poradného výboru tiež 
prediskutovali dve uznesenia o Akte 
o jednotnom trhu a pracovný doku-
ment o európskom hospodárskom 
riadení. Profesor Raul Eamets z Uni-
verzity v Tarte poskytol podrobný 
prehľad o  hospodárskej situácii 
a fi nančnej disciplíne a analýzu navr-
hovaných opatrení na pomoc euro-
zóne.

Nové uznesenie a správa na tému 
inovácií v energetike poukázali na 
to, že je nevyhnutné v širšej miere 
informovať o energeticky účinných 
technológiách a viac ich využívať. 
Vyzvali tiež, aby sa zvýšili investície 
do výskumu a vývoja, najmä pokiaľ 
ide o investície súkromného sektora, 
kde Európa zaostáva. Znepokojenie 
vyvoláva skutočnosť, že v tejto oblasti 
nepôsobia žiadne európske podniky.

Po schôdzi navštívili účastníci 
rehabilitačné centrum pre zdra-
votne postihnuté deti a rodiny nadá-
cie Estonian Agrenska Founda-
tion v  obci Tammistu. Spolupred-
seda poradného výboru Meelis Joost 
vysvetlil ciele a činnosti stálej spolu-
práce medzi Estónskom a Švédskom, 
ktorá sa začala v roku 2003. Dôleži-
tým bodom návštevy bola možnosť 
vidieť, ako sa využívajú investície 
z  finančného mechanizmu Nórsko/
EHP, v rámci ktorého sa fi nancovalo 
napríklad vytvorenie cvičnej kuchyne, 
kde sa zdravotne postihnuté deti môžu 
naučiť variť, obsluhovať, zostavovať 
jedálny lístok atď.

Ďalším navštíveným miestom bol 
vedecký park v Tarte, kde bola skupina 
informovaná o počte a type spoloč-
ností a začínajúcich podnikov, ktoré 
využívajú služby parku. Vedecký park 
otvoril laboratóriá, aby začínajúcim 
podnikom a spoločnostiam pomohol 
s vývojom ich produktov. (mj) ●

Plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre jadrovú energiu

Na ostatnom plenárnom zasadnutí Európskeho fóra pre jadrovú energiu (ENEF) 
19. a 20. mája 2011 v Prahe bol pán Richard Adams vymenovaný za nového predsedu 
pracovnej skupiny ENEF pre transparentnosť ako nástupca po bývalom predsedovi 
odbornej sekcie TEN, pánovi Jánosovi Tóthovi, ktorého strata nás hlboko zasiahla.

ENEF je jedinečnou platformou, na ktorej sa diskutuje o otázkach transparent-
nosti, ako aj o možnostiach a rizikách jadrovej energie, a pre ktorú nie je žiadna téma 
tabu. V tejto súvislosti EHSV usporiadal pravidelné konferencie s rôznymi sub-
jektmi európskej občianskej spoločnosti: v roku 2009 na tému „Názory európskej 
občianskej spoločnosti na jadrovú energiu“ a v roku 2010 na tému „Riziká a prí-
ležitosti spojené s jadrovou energiou – názory európskej občianskej spoločnosti 
a zainteresovaných strán“.

Budúcnosť energie s nízkymi emisiami CO
2
 je témou, ktorá zaujíma všetky členské 

štáty. Výbor plánuje ďalšie zaangažovanie zainteresovaných strán do tematiky jad-
rovej bezpečnosti v novembri 2011 a budúcej kombinovanej výroby energie s níz-
kymi emisiami CO

2
 v roku 2012. (ak) ●

Finančné vzdelávanie a zodpovedné využívanie 
fi nančných produktov (ECO/297)

Vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť a neprehľadnosť fi nančného systému má fi nančné 
vzdelávanie zásadný význam pre zodpovedné využívanie fi nančných produktov.

Súčasťou stratégií a iniciatív, ktoré navrhuje Európska komisia a OECD na zmier-
nenie nedostatkov fi nančného systému, musí byť jasný záväzok zo strany fi nanč-
ného sektora. Náležité uplatňovanie nových predpisov by tiež malo podporiť prí-
stup k transparentným fi nančným produktom.

Finančné vzdelávanie treba chápať ako komplexnú politiku, ktorá sa vzťahuje na 
všetky životné etapy človeka. Mala by byť súčasťou učebných osnov, a to aj v prípade 
odbornej prípravy a rekvalifi kačných programov pre pracujúcich. Takisto by mala 
zlepšiť fi nančné začlenenie a podporiť uvedomelé sporenie. (ctp) ●

Stretnutie maďarských a slovinských členov so zástupcami médií
V priestoroch EHSV sa 15. a 16 júna konali dve stretnutia s tlačou, 
pričom na prvom sa zúčastnili členovia EHSV a novinári z Maďar-
ska a na druhom zase členovia výboru a novinári zo Slovinska. 
Maďarskí novinári, ktorých pozvala maďarská členka EHSV Kinga 
Joó (skupina „Iné záujmy“),  dostali tiež príležitosť zúčastniť sa na 
plenárnom zasadnutí a získať zákulisné informácie o úlohe výboru 
a o jeho spôsobe fungovania.

Podpredsedníčka výboru Anna Maria Darmanin sa s novi-
nármi osobne stretla na obede, ktorý usporiadala na ich počesť, 
a predstavila im prácu výboru. Toto stretnutie bolo súčasťou série 
neformálnych stretnutí, ktoré pani Darmanin organizuje s cie-
ľom pomôcť členom a zástupcom tlače nadviazať priame kon-
takty a umožniť im neformálnu výmenu názorov. (ail) ●

Spomienka na Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Správa o náhlej smrti nášho kolegu a priateľa Zenonasa Rudzi-
kasa (71 rokov) nami hlboko otriasla. Tento výnimočný človek 
zanechal výraznú stopu v našich srdciach a mysliach a neza-
budne naňho ani vedecká obec. Jeho nevšedné rozumové 
schopnosti dopĺňalo pokojné vystupovanie a skromná osob-
nosť. V EHSV pôsobil ako člen litovskej delegácie od roku 2006 
a aktívne sa zapájal do činnosti výboru, pričom neoceniteľne 
prispel k práci sekcií NAT, REX či TEN.

Okrem práce a času stráveného v EHSV žil pán Rudzikas 
bohatým akademickým životom a bol predsedom Litovskej 

akadémie vied. Vynikal vo vedách, bol uznávaným odborníkom v jadrovej spek-
troskopii a najvýznamnejším expertom v oblasti teoretickej fyziky v Litve. Za svoj 
výskum a objavy získal mnohé ocenenia. Jeho kolegovia dokonca po ňom pome-
novali asteroid v hlavnom pásme: na počesť tohto znamenitého teoretického fyzika 
a obľúbeného človeka nesie meno „167960 Rudzikas“.

Pán Rudzikas bol nielen vynikajúcim a vysoko uznávaným vedcom, ale aj 
skromným a družným človekom a oduševneným Európanom. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že bol jedným zo zakladajúcich členov litovskej národnej hospodár-
skej a sociálnej rady.

Určite nám všetkým, ktorí sme mali tú česť spoznať ho a spolupracovať s ním 
v EHSV i mimo výboru, bude chýbať jeho veľké nadšenie, a jeho výnimočné inte-
lektuálne schopnosti i ľudskosť.

Luca JAHIER
predseda skupiny „Iné záujmy“

Šéfredaktor:
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński – zástupca členov EHSV v redakčnej 
rade (skupina „Zamestnanci“, Poľsko)
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VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI

Budú to najťažšie rokovania o rozpočte v histórii EÚ
Rady a  predložiť návrh nariadenia, 
ktorý bude Európsky parlament môcť 
schváliť. Teším sa tiež na príspevok 
Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru do diskusie o nasledujú-
com fi nančnom výhľade, ktorý bude 
odrážať obavy a nádeje občianskej spo-
ločnosti, ako aj sociálnych partnerov.

V  čase nedostatku finančných 
prostriedkov členské štáty pravidelne 
vyzývajú Európsku úniu, aby urobila 
viac pre oblasti ako energetika, životné 
prostredie, migrácia či diplomacia, pri-
čom súčasne vyhlasujú, že chcú menší 
rozpočet EÚ (a nie je to oblasť admi-
nistratívnych nákladov – tvoriaca 
len 5,8 % rozpočtu – v ktorej budú 
môcť predložiť zmysluplné návrhy na 
úspory). Poskladať rozpočtovú Rubi-
kovu kocku bude jednou z najväčších 
výziev poľského predsedníctva.

Viedol som viacero rozhovorov 
s premiérom a jeho tímom a viem, že 
sú pripravení tejto výzve čeliť.

Janusz Lewandowski je členom 
Európskej komisie zodpovedným za 
fi nančné plánovanie a rozpočet.  
 ●

Poľské predsedníctvo Rady EÚ 
určite nebude pokojnou šesťmesač-
nou prechádzkou ružovou záhradou! 
Treba si uvedomiť, že vláda Donalda 
Tuska preberá rotujúce predsedníc-
tvo v  čase, keď mnoho členských 
štátov bojuje s dôsledkami toho, že 
dlhé roky míňali viac, než zarobili, 
keď sa EÚ zaoberá otázkou hranič-
ných kontrol a svojou úlohou v Stre-
dozemí a   tiež začína „rozpočtová 
sezóna“.

Práve rozpočet okamžite podrobí 
skúške zručnosť poľského predsedníc-
tva, pretože sa očakáva, že Rada prijme 
rozhodnutie o  rozpočte EÚ na rok 
2012. Koncom apríla Komisia poža-
dovala zvýšenie o 4,9 %, a to hlavne 
z  toho dôvodu, že určité projekty 
fi nancované Európskou úniou sa uza-
tvárajú a na budúci rok budeme musieť 
uhradiť platby tým členským štátom, 
ktoré svoje projekty (v oblastiach ako 
infraštruktúra, zamestnanosť a životné 
prostredie) dokončia. Mnohé členské 
štáty však už vyhlásili, že nechcú takéto 
zvýšenie rozpočtu EÚ. Poľské predsed-
níctvo bude musieť nájsť spôsob, ako 
zosúladiť protikladné priority člen-
ských štátov: mnohé by chceli mini-
málne zvýšenie rozpočtu EÚ avšak za 
predpokladu, že príspevky z fondov 
EÚ pre ich regióny, podniky, vedcov, 
mimovládne organizácie atď. zostanú 
zachované.

Takmer súčasne bude poľské pred-
sedníctvo stáť pred začiatkom ďalších 
rokovaní o fi nančnom rámci. Nemali 
by sme si robiť žiadne ilúzie: budú to 
najťažšie rokovania o rozpočte v his-
tórii EÚ a poľská vláda bude musieť 
zosúladiť odlišné postoje v  rámci 
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Ocenenie dobrovoľníckej práce

Stretnutie za okrúhlym stolom EÚ-Čína

EHSV podporuje otvorený dialóg s Indiou

V rámci Európskeho roka dobrovoľníc-
kej práce sa 23. a 24. mája 2011 usku-
točnila druhá tematická konferencia na 
úrovni EÚ s názvom Venuj sa dobro-
voľníckej práci, prispej ku  zmene!, ktorá 
zaznamenala obrovský úspech.

Hlavným cieľom konferencie bolo 
umožniť stretnutie dobrovoľníkov 
z celej Európy, na ktorom by mohli 
nadviazať kontakty, podeliť sa so svo-
jimi skúsenosťami v  oblasti dobro-

Členovia okrúhleho stola EÚ-Čína sa 
9. – 12. mája stretli v meste Xi‘an, aby 
na základe správ, ktoré predstavili obe 
strany, prediskutovali otázky inkluzív-

Delegácia EHSV vedená 
Xavierom Verbovenom, 
predsedom monitorova-
cieho výboru EÚ-India, nav-
štívila túto krajinu v dňoch od 
20. do 25. marca 2011. Náv-
števa mala dva dôležité ciele: 
porozprávať sa s  rôznymi 
zainteresovanými stranami 
v  Indii o  možnosti obnoviť 
okrúhly stôl EÚ-India a vypo-
čuť si názory indickej občian-
skej spoločnosti na prebie-
hajúce rokovania o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ 
a Indiou. Členovia delegácie 
sa stretli so zástupcami dele-
gácie Európskej únie v Indii, 
obchodnej komory, prie-
myslu, odborov, neformál-

voľníckej práce a poučiť sa zo skúse-
ností iných. EHSV a Európska komisia 
spoločne zorganizovali v sídle výboru 
seminár zameraný na otázky spoločen-
skej zodpovednosti podnikov a dobro-
voľníctva zamestnancov.

V  roku 2006 prišiel EHSV ako 
prvá inštitúcia s myšlienkou európ-
skeho roka venovaného dobrovoľníc-
kej práci. Uvedená konferencia pred-
stavuje dôležitý míľnik v rámci Európ-
skeho roka dobrovoľníckej práce 2011 
a uznania schopností a prínosu dobro-
voľníkov. EHSV venuje otázke dobro-
voľníckej práce značnú pozornosť, pre-
tože má podľa neho neoceniteľný prí-
nos pre spoločnosť. Vo svojom prího-
vore k účastníkom konferencie pred-
seda EHSV Staffan Nilsson privítal 
skutočnosť, že tak veľa ľudí prejavilo 
ochotu preskúmať úlohu podnikateľ-
ského sektora pri podporovaní dob-

neho regionálneho rozvoja a ekologic-
kého hospodárstva v kontexte udržateľ-
ného rozvoja. „Možno nedosiahneme 
konsenzus vo všetkom, ale môžeme 

voja, najmä pokiaľ ide o jeho sociálny 
rozmer.

Ďalšou výzvou je jednoznačne kolo 
rokovaní o dohode o voľnom obchode 
medzi EÚ a Indiou, vrátane jej hos-
podárskeho a sociálneho dosahu na 
indickú spoločnosť, a rastúca potreba 
jednak podrobnejších poznatkov 
o  hospodárstve, ktoré je na 92  % 
odkázané na neformálny sektor, pri-
čom v štúdiách o dosahu, ktoré boli 

rovoľníctva. Predseda EHSV vystú-
pil s prejavom aj na záverečnom ple-
nárnom zasadnutí, ktoré sa konalo na 
druhý deň.

„[…] EHSV má všetky predpoklady 
na to, aby podporoval hodnoty dobro-
voľníctva a diskutoval o ňom – mnohí 
z  nás v  Európskom hospodárskom 
a sociálnom výbore zastupujú dobro-
voľnícke organizácie, väčšina z nás pre 
výbor pracuje dobrovoľne a každý z nás 
sa niekedy v živote zapojil do dobro-
voľníckej práce. Dobrovoľníctvo je 
pravdepodobne najlepším príkladom 
aktívneho občianstva. Okrem dobrého 
pocitu, ktorý dobrovoľníci zo svojej čin-
nosti majú, má asi ešte väčší význam 
prínos dobrovoľníctva pre spoločnosť,“ 
uviedol Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 ●

porozumieť jeden druhému 
a  vzájomne sa od seba učiť“, 
uviedol vo  svojom úvodnom 
prejave Staff an Nilsson, pred-
seda EHSV. Pán Nilsson, ktorý 
viedol delegáciu EHSV, vyzval 
čínskych partnerov, aby sa 
zapojili do otvoreného a úprim-
ného dialógu a výmeny názo-
rov o  náročných ekonomic-
kých a  sociálnych otázkach, 
čím by sa posilnilo vzájomné 
porozumenie a prehĺbila spo-
lupráca. Wang Gang, predseda 
Hospodárskej a sociálnej rady 
Číny priblížil reformný proces 
v Číne a modernizačné úsilie, 
vďaka čomu sa podarilo vyviesť 
z biedy milióny Číňanov. Spo-
ločné vyhlásenie z  deviateho 
okrúhleho stola EÚ-Čína si 

môžete prečítať na našej internetovej 
stránke. (cc) 
 
 ●

vypracované pred začiatkom rokovaní 
sa tomuto sektoru venovalo len málo 
pozornosti, ako aj vhodného nástroja 
na monitorovanie tejto dohody.

Odbory zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri riešení týchto výziev, a  to tak 
v Európe, ako aj v Indii, rovnako aj ako 
zamestnávateľské organizácie a ostatní 
aktéri občianskej spoločnosti. (xv/
as) 
 ●

Novinky o našich členoch

Členka EHSV Jillian van Turnhout sa stala 
členkou írskeho senátu

Všetko zlé je na niečo dobré. EHSV ľutuje, že ho nedávno opustila írska 
členka Jillian van Turnhout, teší ho však jej vymenovanie za senátorku vo 
vlastnej krajine. EHSV jej gratuluje a praje všetko najlepšie v novej funk-
cii v Seanad Éireann.

Pani van Turnhout vymenoval do tejto funkcie predseda írskej vlády za 
jej prácu v Aliancii pre práva detí. „Táto pocta, ktorá mi bola preukázaná 
v súvislosti s mojou prácou pre Alianciu pre práva detí, je uspokojujúcim 
profesionálnym úspechom. Verím, že moje vymenovanie môže a bude mať 
pozitívny vplyv“, uviedla.

Jillian van Turnhout je bývalou podpredsedníčkou EHSV a za ostatných 
12 rokov bola jeho aktívnou členkou („Iné záujmy“ – skupina III). Jej miesto 
v predsedníctve výboru už zaujal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

EHSV vypracúva štyri prieskumné stanoviská na žiadosť poľského predsedníctva Rady

EHSV očami poľských členov

Demografi cké výzvy si vyžadujú rozsiahle, trvalé riešenie

V stanovisku o budúcich vplyvoch starnutia obyvateľstva na európsky trh práce, ktoré pripravuje 
Wolfgang Greif (skupina „Zamestnanci“, Rakúsko), sa EHSV skepticky stavia k ľahkým riešeniam, 
akými sú zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku či prechod na kapitalizačné dôchod-
kové systémy, a namiesto toho požaduje cielenú politiku rastu a zameranie na vytváranie pracov-
ných príležitostí.

Vo všeobecnosti je dostupná pracovná sila vo väčšine členských štátov postačujúca a predpo-
kladá sa, že prostredníctvom integračných stratégií možno zmierniť budúce fi nančné tlaky spo-
jené so starnutím obyvateľstva.

Posilnenie odvetvia poľnohospodárstva v krajinách Východného partnerstva

Spravodajca druhého prieskumného stanoviska, Seppo Kallio (skupina „Iné záujmy“, Fínsko), sa zao-
berá problematikou vzájomného pôsobenia Východného partnerstva a východného rozmeru politiky 

EÚ. Podľa EHSV by sa malo posilniť postavenie poľnohospodárstva, potravinárskej výroby a poľno-
hospodárskej politiky v rámci rokovaní EÚ s krajinami Východného partnerstva vzhľadom na ich 
význam pre hospodársky, sociálny a regionálny rozvoj.

Keďže partnerské krajiny narážajú na ťažkosti pri plnení noriem a kritérií sanitárnych a fytosa-
nitárnych predpisov EÚ, EHSV navrhuje, aby sa problematika sanitárnych a fytosanitárnych pred-
pisov stala novým osobitným bodom v rámci spolupráce s krajinami Východného partnerstva.

Majú investície podnikov do ochrany klímy budúcnosť ešte aj po kríze?

Vo svojej žiadosti o vypracovanie tretieho prieskumného stanoviska vyzvala poľská vláda EHSV, aby 
sa zahĺbil do náročnej problematiky vplyvu hospodárskej krízy na schopnosť európskych podnikov 
fi nancovať dodatočné opatrenia na ochranu podnebia.

V dokumente, v ktorom sa analyzujú možnosti ako prekročiť 20 % zníženie emisií skleníko-
vých plynov, sa Európska komisia zoberala rôznymi spôsobmi, ako dosiahnuť cieľ zníženia emisií 
o 30 %. Tento dokument však nezohľadňuje vplyv, ktorý mohla mať na „zelené“ investície pod-
nikov kríza. Študijná skupina spolu so spravodajcom Josefom Zbořilom (skupina „Zamestnáva-
telia“, Česká republika) sa teda pustila hneď do práce, pričom výsledné stanovisko by malo uzrieť 
svetlo sveta v októbri 2011.

Siete TEN-T v nových členských štátoch nepatria medzi hlavné priority EÚ“

V stanovisku na tému udržateľného rozvoja dopravnej politiky EÚ a TEN-T, ktoré vypracoval pod-
predseda EHSV Jacek Krawczyk (skupina „Zamestnanci“, Poľsko), sa s poľutovaním konštatuje, že 
rozvoj efektívnych transeurópskych sietí v nových členských štátoch nepatrí medzi hlavné priority 
EÚ. Ak regióny EÚ a národné dopravné siete nebudú prepojené modernou infraštruktúrou, nebude 
existovať jednotný európsky dopravný trh a ani skutočný vnútorný trh. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať takzvanej susedskej politike, teda spojeniam na sever, východ a juh EÚ so zameraním 
skôr na siete, než na individuálne, samostatné infraštruktúrne projekty. (mb/ma) 
 ●

Komunikujme 
s mladými ľuďmi

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Výbor v júni usporiadal na Malte jedno 
zo série podujatí v  rámci iniciatívy 
„going local“. Bezprostredne po schôdzi 
komunikačnej skupiny a schôdzi kon-
taktných osôb pre komunikáciu sa čle-
novia EHSV stretli so zástupcami malt-
skej občianskej spoločnosti, aby disku-
tovali na tému Zapájanie mladých 
ľudí do Európskeho projektu. Disku-
siu, ktorá sa konala v Európskom dome 
vo Vallette, moderoval známy malt-
ský moderátor Dr Andrew Azzopardi. 
Zasadacia miestnosť bola plná a podu-
jatie bolo možné sledovať aj na Facebo-
oku a Twitteri. Členovia EHSV, vrátane 
podpredsedníčky Anny Marie Darma-
ninovej a podpredsedu Jaceka Krawc-
zyka, členovia komunikačnej skupiny 
a kontaktné osoby pre komunikáciu 
mali možnosť diskutovať a vymieňať si 
názory s mladými občanmi EÚ.

Niektorým členským štátom sa darí 
zabezpečovať vysokú mieru zamestna-
nosti aj medzi mladými ľuďmi. Situ-
ácia v jednotlivých krajinách je však 
veľmi rozdielna: napríklad v Španiel-
sku dosahuje nezamestnanosť mladých 

Ako môžeme znížiť mieru nezamest-
nanosti mladých, ktorá v EÚ dosahuje 
okolo 20 % a v niektorých členských štá-
toch je ešte vyššia? V spolupráci s Hos-
podárskou a sociálnou radou Španiel-
ska zorganizoval EHSV 6. júna v Mad-
ride konferenciu o  nezamestnanosti 
mladých ľudí, na ktorej sa diskutovalo 
o  tejto pálčivej otázke. V Španielsku 
dosahuje nezamestnanosť mladých ľudí 
40 %. Táto tendencia je jednou z hlav-
ných obáv mladej generácie.

ľudí dramaticky vysokú 
úroveň 45 %.

Na schôdzi na Malte 
sa hovorilo aj o  dôleži-
tej otázke znižujúceho 
sa záujmu mladých ľudí 
o európsky projekt. Prí-
beh Európy ako miero-
vého projektu už možno 
mladých ľudí neláka. EÚ 
preto potrebuje novú ideu. 
V  tejto súvislosti gene-

rálny riaditeľ Európskej komisie pre 
komunikáciu Claus Sørensen prišiel 
s myšlienkou udržateľnej, čistej, pro-
sperujúcej a sociálnej Európy, ktorá 
mladým ľuďom umožní žiť v slobode, 
dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, jesť 
kvalitné potraviny za primeranú cenu 
a cestovať, pracovať a študovať.

EÚ zaznamenala niekoľko úspe-
chov,  ako napríklad program 
ERASMUS, ktorý od roku 1987 vyu-
žilo 2,3 milióna študentov. EHSV už 
od samého začiatku vždy podporoval 
takéto projekty. V stanovisku k hlavnej 
iniciatíve stratégie Európa 2020 Mlá-
dež v pohybe a v stanovisku z roku 
2009 k Stratégii EÚ pre mládež zdô-
raznil, že je potrebné rozvíjať stratégiu 
pre mládež nielen pre mladých ľudí, 
ale aj s nimi. (pln) 
 
 
 
 
 
 
 ●

Stredisko EHSV pre monitorovanie 
trhu práce sa priamo zapojilo do tejto 
jednodňovej konferencie, ktorú viedol 
jeho predseda Krzysztof Pater (sku-
pina „Iné záujmy“, Poľsko). Vyše 130 
účastníkov konferencie bolo pripra-
vených pustiť sa do diskusií. Prítomné 
boli aj španielske médiá, ktoré o podu-
jatí informovali širokú verejnosť.

Konferencia sa začala úvodnou 
schôdzou, na ktorej účastníkov pri-
vítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španielsky minister 
práce zodpovedný aj za prisťahova-
leckú politiku, a Marcos Peña Pinto, 
predseda Hospodárskej a  sociálnej 
rady Španielska.

Jednotný európsky vzdušný priestor II: premeniť vzdušné zámky na skutočnosť

Zástupcovia najdôle-
žitejších zaintereso-
vaných strán z letec-
kého odvetvia sa zišli 
na verejnej diskusii 
o priebehu uplatňo-
vania legislatívneho 
balíka o  jednotnom 

európskom vzdušnom priestore II, ktorú zorganizoval Európ-
sky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Atmosféra odrážala 
naliehavosť situácie, pretože dva roky po tom, čo európski záko-
nodarcovia prijali spomínaný balík, ktorý mal zefektívniť európ-
ske letectvo, sa tieto právne predpisy stále nepresadili v praxi.

„Meškania a prehustená premávka sú smutnou realitou v celej 
Európe, čo má negatívny dosah rovnako na užívateľov vzdušného 
priestoru, ako aj na dispečerov letovej prevádzky a letiská. Keby sa 
všetci zainteresovaní aktéri usilovali dosiahnuť ambiciózne ciele, 
ktoré zabezpečia udržateľnú budúcnosť európskeho manažmentu 
letovej prevádzky, emisie CO

2
 vyprodukované počas letu by sa 

znížili o 12 % a podstatne by vzrástla účinnosť, bezpečnosť a kapa-
cita,“ uviedol Jacek Krawczyk, podpredseda EHSV a spravodajca 
stanoviska o jednotnom európskom vzdušnom priestore II.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že rýchlym a úplným 
zavedením druhého legislatívneho balíka týkajúceho sa jednot-
ného európskeho vzdušného priestoru by sa posilnila mobilita, 
zlepšilo pohodlie cestujúcich a zvýšila konkurencieschopnosť 
Európy. Bez týchto reforiem nebude Európa schopná udržať 
tempo v celosvetovej súťaži o udržateľnú dopravu a hospodár-
stvo s nízkymi emisiami CO

2.

Zainteresované strany vyzvali Európsku komisiu, aby sa 
v tomto procese ujala vedenia. „Žiadam Európsku komisiu, aby 
využila svoju pozíciu a pomohla odstrániť rôzne prekážky a poli-
tické problémy, ktoré môžu pri zavádzaní jednotného európ-
skeho vzdušného priestoru vzniknúť,“ povedal Stéphane Buff e-
taut, predseda odbornej sekcie EHSV pre dopravu a energetiku.

Krzysztof Kapis, riaditeľ poľského ministerstva pre infraštruk-
túru, zdôraznil, že poľské predsedníctvo Rady EÚ bude vytrvalo 
pracovať na tom, aby sa pri zavádzaní jednotného európskeho 
vzdušného priestoru  II dodržal ambiciózny harmonogram. 
Odhaduje sa, že v nasledujúcich 20 rokoch bude Poľsko jedným 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich leteckých trhov. „Chceme byť na 
tento nárast objemu dopravy pripravení,“ povedal pán Kapis.

Na diskusii sa zúčastnilo aj niekoľko zástupcov z Federál-
nej leteckej agentúry USA (FAA), ktorí zdôraznili, že je dôležité 
zabezpečiť na oboch brehoch Atlantiku bezpečné podmienky 
pre investorov.

Vďaka tejto diskusii na pôde EHSV sa tak mohli zísť dispe-
čeri letovej prevádzky, užívatelia vzdušného priestoru, pracovníci 
v doprave, prevádzkovatelia letísk a poskytovatelia letových navi-
gačných služieb, ako aj zástupcovia Európskej komisie, Európ-
skeho parlamentu a budúceho poľského predsedníctva Rady EÚ. 
EHSV by mal svoje stanovisko o jednotnom európskom vzduš-
nom priestore II prijať v júli 2011. (mb) 
 
 
 
 ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Občianska spoločnosť môže podporiť Východné 
partnerstvo

V stanovisku, ktoré vypracoval pán Gintaras Morkis (skupina 
zamestnávateľov, Litva), sa uvádza, že Východné partnerstvo je veľ-
kou príležitosťou na rozšírenie sietí medzi EÚ a partnerskými kra-
jinami. Stanovisko bolo prijaté za prítomnosti pani Enikő Győri, 
maďarskej ministerky pre záležitosti EÚ, ktorá prišla do EHSV, aby 
diskutovala o výsledkoch maďarského predsedníctva. EHSV zdôraz-
ňuje svoju podporu Východnému partnerstvu ako strategickej nut-
nosti a politickej investícii. V snahe pomôcť pri úspešnom napre-
dovaní tohto procesu EHSV vyzýva k tomu, aby sa posilnil dialóg 
medzi vládami a občianskou spoločnosťou.

Najnovšie udalosti v oblasti Stredozemia potvrdili, že úloha 
občianskej spoločnosti je neoceniteľná, pokiaľ ide o napredova-
nie v oblasti ústavných reforiem, ako aj výstavbu inštitúcií. Zlep-
šenie úrovne dialógu na vnútroštátnej úrovni má kľúčovú úlohu 
a EHSV navrhuje, aby sa vo všetkých krajinách Východného part-
nerstva zaviedol mechanizmus konzultácie občianskej spoločnosti. 
Dialóg sa má viesť prostredníctvom organizácií, ktoré odzrkad-

ľujú osobitné podmienky 
v  každej krajine. EHSV 
je pripravený a víta sku-
točnosť, že môže pomôcť 
pri výmene skúseností 
s občianskou spoločnos-
ťou v krajinách Východ-
ného partnerstva. (ma) 
 
 ●

Stratégia integrácie Rómov

V ten istý deň, kedy Johannes Hahn, člen Európskej komisie, zod-
povedný za regionálnu politiku, diskutoval s členmi EHSV o politike 
súdržnosti, prijal výbor svoje dve aktuálne stanoviská k integrácii 

Rómov. ESHV venoval prístupu 
EÚ k sociálnej integrácii Rómov 
dve stanoviská, ktoré vypraco-
vali pán Topolánszky (skupina 
„Iné záujmy“, Maďarsko) a pani 
Anne-Marie Sigmund (sku-
pina „Iné záujmy“, Rakúsko). 
V  snahe vyriešiť túto ťažkú 
situáciu bolo rozhodnuté, že je 
potrebný prístup, ktorý bude 
kombináciou ucelenej, koordi-

novanej a súdržnej celoeurópskej stratégie a programu, ktorý sa 
bude vykonávať tak na vnútroštátnej, ako aj na miestnej úrovni. A 
čo je najdôležitejšie, rozhodlo sa, že budúce opatrenia by sa mali 
vypracúvať spolu s Rómami a organizáciami, ktoré ich zastupujú.

EHSV víta zámery Komisie, domnieva sa však, že táto dlho oča-
kávaná stratégia nenaplnila očakávania. Mohla byť ambicióznej-
šia, presnejšia a lepšie štruktúrovaná. Každé politické opatrenie 
by malo byť podporené tým, že sa na každej fáze diskusie zúčastní 
široké spektrum zástupcov miestnej občianskej spoločnosti, vedec-
kých pracovníkov, sociálnych partnerov a predovšetkým zástup-
cov rómskych občanov. (ma) 
 
 
 ●

Posilnenie platformy proti chudobe

Komisia predložila oznámenie s názvom „Európska platforma proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ ako súčasť boja proti chudobe 
a vylúčeniu, tak ako sa uvádza v stratégii Európa 2020. EHSV pre-
skúmal toto oznámenie v rámci stanoviska, ktoré vypracovala pani 
O’Neill (skupina Rôzne záujmy, Spojené kráľovstvo), v ktorom sa 
uvádzajú opatrenia podporujúce pokrok, ktorého cieľom je znižova-
nie chudoby (v roku 2020 by malo byť na svete najmenej o 20 mili-
ónov ľudí menej postihnutých chudobou).

Kľúčovými zásadami odporúčaní EHSV sú zodpovednosť 
a súčinnosť. Chudoba sa považuje za porušovanie ľudských práv. 
To znamená, že vlády a občianska spoločnosť musia niesť spoločnú 
zodpovednosť za jej odstraňovanie. V dôsledku toho by úsporné 
opatrenia nemali ohroziť boj proti chudobe. Takisto sa musí opä-
tovne posilniť účasť občianskej spoločnosti na platforme. EHSV 
žiada, aby opatrenia v oblasti hospodárstva, fi nancií, zamestnanosti 
a sociálnej oblasti uvedené v stratégii Európa 2020 boli koherentné, 
pričom zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť a zjednodušiť fi nancova-
nie EÚ, najmä pokiaľ ide o sociálne fondy. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Výstava „In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV bola v  spolupráci 
s rakúskym spolkovým minis-
terstvom školstva, umenia 
a  kultúry otvorená výstava 
s názvom „In Between. Austria 
Contemporary“. Išlo o výstavu 
niekoľkých trendov súčasného 
rakúskeho umenia, vďaka kto-
rým mohli návštevníci získať 
predstavu o umeleckej scéne 

v Rakúsku. Diela sedemnástich nádejných rakúskych umelcov videlo počas trva-
nia výstavy v EHSV mnoho návštevníkov.

Nechýbali medzi nimi ani politickí predstavitelia, ktorí prejavili túžbu vidieť 
a podporiť výstavu. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnila spolková minis-
terka školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky Claudia Schmied a predseda 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Staff an Nilsson. Okrem iných 
návštevníkov si výstavu pozreli aj členka Európskej komisie zodpovedná za vzde-
lávanie, kultúru viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou a člen Európskej 
komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn. (ma) 

Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke: www.bmukk.gv.at ●

V SKRATKE

Na konferencii sa zúčastnili aj Javier 
Ferrer Dufol, podpredseda španiel-
skeho združenia podnikov CEOE, 
Paloma Lopez, tajomníčka španiel-
skeho odborového zväzu CCOO zod-
povedná za zamestnanosť, a Antonio 
Ferrer, tajomník španielskeho odbo-
rového zväzu UGT zodpovedný za čin-
nosť zväzu.

Účastníci sa zhodli na tom, že je 
nevyhnutné vyvinúť viac úsilia v oblasti 
vzdelávania, kvalifikácie a pokiaľ ide 
o  verejné a  súkromné organizácie 
sprostredkujúce zamestnanie. Okrem 
toho treba výrazne povzbudiť hospo-
dársky rast a bez meškania prehodnotiť 
právny rámec pre trhy práce. (ail) ●

Come‘N‘Listen – pocta Franzovi Lisztovi

Na pôde Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru sa 15. júna usku-
točnilo hudobné podujatie Come‘N‘Lis-
ten v rámci osláv 200. výročia narodenia 
Franza Liszta. Podujatie sa uskutočnilo 
v kontexte maďarského predsedníctva 
Rady EÚ a otvoril ho predseda EHSV 
Staff an Nilsson.

Prezentáciou Lisztovho diela pozvali organizátori poslucháčov na cestu späť 
v čase a priestore, ktorá bola v istom zmysle európskou cestou. Vynoril sa pred nimi 
obraz Európana Franza Liszta: jeho život, hudba, ženy a duchovnosť. Tieto štyri 
aspekty predstavili Ákos Topolansky, maďarský člen EHSV, a Caroline Henault 
z oddelenia pre zdravotnú starostlivosť.

Vybrané piesne a skladby interpretovali ukrajinský klavirista Dmytro Sucho-
vienko a mezzosopranistka maďarského pôvodu Hanna Bardos-Feltoronyi.

EHSV chce i naďalej pokračovať v organizovaní hudobných podujatí v rámci 
svojho kultúrneho programu. Hudba je dôležitou súčasťou európskeho kultúr-
neho dedičstva a pomáha formovať európsku identitu. Program hudobných pod-
ujatí Come‘N‘Listen má za cieľ predstaviť vybraných významných skladateľov 
v európskom kontexte. Títo umelci boli totiž takisto európskymi občanmi, ich 
život a práca sú späté s európskymi tradíciami a ich bohaté hudobné dedičstvo tu 
zostane aj pre budúce generácie Európanov. (sb) 
 ●

e: www

Nejde o politikárčenie, 
EHSV sa zaoberá skutočnými 
potrebami občanov

Rozhovor s Tomaszom 
Jasińskim, členom skupiny 
EHSV „Zamestnanci“, 
medzinárodným poradcom 
Celopoľského odborového 
zväzu OPZZ

EHSV Info: Aká bola Vaša 
prvá skúsenosť s EÚ?

TJ: Mojou prvou skúsenos-
ťou bola činnosť v zmiešanom 
poradnom výbore EÚ-Poľsko, 
kde som zastupoval Celopoľský 
odborový zväz OPZZ v rokoch 

2001 – 2004. Bola to taká dobrá škola, že keď som sa stal členom 
EHSV, bez problémov som sa vo výbore zorientoval.

EHSV Info: Ako by ste stručne vysvetlili úlohu EHSV 
občanom?

TJ: Je to hlas organizovanej občianskej spoločnosti. Nie však poli-
tický hlas, ale hlas vyjadrujúci konkrétne potreby občanov, ktoré 
musia rozhodujúci politickí činitelia na úrovni EÚ zohľadniť.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

TJ: S prácou pre EHSV sa spája množstvo služobných ciest i ďal-
ších povinností, čo samozrejme vplýva na moju prácu pre OPZZ, 
ale aj na môj súkromný život. Najvýznamnejším aspektom mojej 
práce v Bruseli je prístup k informáciám o opatreniach, ktoré chce 
EÚ zaviesť, a to už v ranom štádiu činnosti. Vďaka tomu sa môžeme 
doma lepšie pripraviť na prípadné zmeny a vo výbore môžeme 
vypracovať stanoviská s väčším predstihom. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Členstvo v EHSV prináša so sebou dlhú 
a nepravidelnú pracovnú dobu
Rozhovor s Krzystofom Ostrowskim, členom skupiny 

„Zamestnávatelia“ v EHSV 
a riaditeľom intervenčnej 
kancelárie organizácie Business 
Centre Club

EHSV Info: Aká bola Vaša prvá 
skúsenosť s EÚ?

KO: Moja prvá skúsenosť bola skú-
senosť turistu, keď som bol študen-
tom. Urobilo na mňa veľký dojem, 
ako ľahko sa dá cestovať z jedného 
členského štátu do druhého. Mys-
lím si, že pri mojej prvej profesio-
nálnej skúsenosti s EÚ mi pomohlo, 
že som bol členom tímu, ktorý roko-

val s Európskou úniou o uzatvorení dohody.

EHSV Info: Ako by ste niekoľkými slovami vysvetlili 
občanom úlohu EHSV?

KO: EHSV pôsobí ako most medzi európskymi inštitúciami a orga-
nizáciami občianskej spoločnosti v členských štátoch. Každému 
poskytuje príležitosť vyjadriť svoje obavy v súvislosti s hospodár-
skymi a sociálnymi otázkami na európskej úrovni, predostrieť nové 
nápady a predkladať návrhy na zlepšenie právnych predpisov EÚ.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na vnútroštátnej úrovni?

KO: Členstvo v EHSV najviac ovplyvnilo moju pracovnú dobu, 
ktorá sa stala nepravidelnou. Môj pracovný deň často začína skoro 
ráno o štvrtej., keď musím stihnúť lietadlo, a do Poľska sa vraciam 
buď veľmi neskoro alebo musím prenocovať v Bruseli. Súrne záleži-
tosti týkajúce sa mojej práce v Poľsku musím vybaviť v lietadle sme-
rom do Bruselu alebo z Bruselu. Ak sa chcete stať členom EHSV, 
musíte radi cestovať a byť pripravený na to, že budete musieť veľmi 
často letieť do rôznych krajín.

Najväčším prínosom na vnútroštátnej úrovni je príležitosť pre pod-
niky, ktoré sú členmi našej organizácie, vyjadriť svoje obavy v súvis-
losti s právnymi predpismi EÚ a získať informácie o najdôležitejších 
témach, o ktorých sa diskutuje v EHSV. Stanoviská nášho výboru 
o špecifi ckých trhových odvetviach, ako je biomasa alebo informačné 
technológie, pomáhajú zainteresovaným podnikom zohľadniť tieto 
informácie vo svojich obchodných plánoch. (mb/nk) 
 ●

Mali by sme si pozorne vypočuť 
názory občianskej spoločnosti v našich 
krajinách

Rozhovor s pani Marzenou 
Mendza-Drozd, členkou 
skupiny Iné záujmy EHSV 
a podpredsedníčkou 
Národnej federácie poľských 
mimovládnych organizácií

EHSV Info: Ako ste sa stali 
členkou EHSV?

MMD: Členkou EHSV som sa 
stala v roku 2004 na odporúča-
nie Poľského fóra mimovlád-
nych organizácií. Toto fórum 
zastupovalo spoločne s inými 

organizáciami poľské mimovládne organizácie v Bruseli, a do tejto 
činnosti som bola priamo zapojená. Práve preto pre mňa EHSV 
nebol úplne neznámy, hoci som samozrejme v plnej miere nepo-
znala jeho fungovanie v praxi.

EHSV Info: Ako by ste občanom v krátkosti priblížili 
úlohu EHSV?

MMD: Ak mám byť celkom úprimná, povedala by som, že ide 
o dobre mienenú organizáciu, ktorá v praxi naplno nevyužíva svoj 
potenciál na zastupovanie názorov organizácií občianskej spo-
ločnosti. Dôvodov je mnoho. Aj po siedmich rokoch pôsobenia 
v EHSV si myslím, že by sme mohli pozornejšie naslúchať názo-
rom organizácií v členských štátoch a dôraznejšie vyjadrovať naše 
postoje.

EHSV Info: Ako ovplyvňuje členstvo v EHSV Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

MMD: Členstvo vo výbore ovplyvňuje moju prácu v  Poľsku 
aj môj súkromný život. Našťastie sa teraz mnoho vecí dá vyrie-
šiť cez internet, ale často sa zamýšľam nad tým, ako si naši pred-
chodcovia v EHSV dokázali poradiť napríklad pred 30 rokmi. Ako 
členka dozornej rady poľskej federácie mimovládnych organizá-
cií môžem v súčasnosti vďaka aktuálnym informáciám, ktoré mám 
k dispozícii, pomáhať mimovládnym organizáciám, aby sa pripra-
vili na nasledujúce zmeny. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

nych odvetví (ako sú pouliční predaj-
covia), európskych organizácií a expert-
ných skupín.

Účastníci sa zhodli na tom, že 
je potrebné otvoriť hlbšiu diskusiu 
a  uskutočniť analýzu v  záujme rie-
šenia určitých otázok, ktoré v súčas-
nosti bránia pokroku vo vzťahoch 
medzi EÚ a Indiou, pretože obe strany 
majú veľmi odlišný uhol pohľadu. Ide 
napríklad o otázku udržateľného roz-

Jillian van Turnhout

EØSU’s delegation ved rundbordsdialogen EU-Kina

Delegácia EHSV v Indii

Enikő Győri, maďarská ministerka 
pre záležitosti EÚ

Člen Európskej komisie Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Ocenenie dobrovoľníckej práce

Stretnutie za okrúhlym stolom EÚ-Čína

EHSV podporuje otvorený dialóg s Indiou

V rámci Európskeho roka dobrovoľníc-
kej práce sa 23. a 24. mája 2011 usku-
točnila druhá tematická konferencia na 
úrovni EÚ s názvom Venuj sa dobro-
voľníckej práci, prispej ku  zmene!, ktorá 
zaznamenala obrovský úspech.

Hlavným cieľom konferencie bolo 
umožniť stretnutie dobrovoľníkov 
z celej Európy, na ktorom by mohli 
nadviazať kontakty, podeliť sa so svo-
jimi skúsenosťami v  oblasti dobro-

Členovia okrúhleho stola EÚ-Čína sa 
9. – 12. mája stretli v meste Xi‘an, aby 
na základe správ, ktoré predstavili obe 
strany, prediskutovali otázky inkluzív-

Delegácia EHSV vedená 
Xavierom Verbovenom, 
predsedom monitorova-
cieho výboru EÚ-India, nav-
štívila túto krajinu v dňoch od 
20. do 25. marca 2011. Náv-
števa mala dva dôležité ciele: 
porozprávať sa s  rôznymi 
zainteresovanými stranami 
v  Indii o  možnosti obnoviť 
okrúhly stôl EÚ-India a vypo-
čuť si názory indickej občian-
skej spoločnosti na prebie-
hajúce rokovania o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ 
a Indiou. Členovia delegácie 
sa stretli so zástupcami dele-
gácie Európskej únie v Indii, 
obchodnej komory, prie-
myslu, odborov, neformál-

voľníckej práce a poučiť sa zo skúse-
ností iných. EHSV a Európska komisia 
spoločne zorganizovali v sídle výboru 
seminár zameraný na otázky spoločen-
skej zodpovednosti podnikov a dobro-
voľníctva zamestnancov.

V  roku 2006 prišiel EHSV ako 
prvá inštitúcia s myšlienkou európ-
skeho roka venovaného dobrovoľníc-
kej práci. Uvedená konferencia pred-
stavuje dôležitý míľnik v rámci Európ-
skeho roka dobrovoľníckej práce 2011 
a uznania schopností a prínosu dobro-
voľníkov. EHSV venuje otázke dobro-
voľníckej práce značnú pozornosť, pre-
tože má podľa neho neoceniteľný prí-
nos pre spoločnosť. Vo svojom prího-
vore k účastníkom konferencie pred-
seda EHSV Staffan Nilsson privítal 
skutočnosť, že tak veľa ľudí prejavilo 
ochotu preskúmať úlohu podnikateľ-
ského sektora pri podporovaní dob-

neho regionálneho rozvoja a ekologic-
kého hospodárstva v kontexte udržateľ-
ného rozvoja. „Možno nedosiahneme 
konsenzus vo všetkom, ale môžeme 

voja, najmä pokiaľ ide o jeho sociálny 
rozmer.

Ďalšou výzvou je jednoznačne kolo 
rokovaní o dohode o voľnom obchode 
medzi EÚ a Indiou, vrátane jej hos-
podárskeho a sociálneho dosahu na 
indickú spoločnosť, a rastúca potreba 
jednak podrobnejších poznatkov 
o  hospodárstve, ktoré je na 92  % 
odkázané na neformálny sektor, pri-
čom v štúdiách o dosahu, ktoré boli 

rovoľníctva. Predseda EHSV vystú-
pil s prejavom aj na záverečnom ple-
nárnom zasadnutí, ktoré sa konalo na 
druhý deň.

„[…] EHSV má všetky predpoklady 
na to, aby podporoval hodnoty dobro-
voľníctva a diskutoval o ňom – mnohí 
z  nás v  Európskom hospodárskom 
a sociálnom výbore zastupujú dobro-
voľnícke organizácie, väčšina z nás pre 
výbor pracuje dobrovoľne a každý z nás 
sa niekedy v živote zapojil do dobro-
voľníckej práce. Dobrovoľníctvo je 
pravdepodobne najlepším príkladom 
aktívneho občianstva. Okrem dobrého 
pocitu, ktorý dobrovoľníci zo svojej čin-
nosti majú, má asi ešte väčší význam 
prínos dobrovoľníctva pre spoločnosť,“ 
uviedol Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 ●

porozumieť jeden druhému 
a  vzájomne sa od seba učiť“, 
uviedol vo  svojom úvodnom 
prejave Staff an Nilsson, pred-
seda EHSV. Pán Nilsson, ktorý 
viedol delegáciu EHSV, vyzval 
čínskych partnerov, aby sa 
zapojili do otvoreného a úprim-
ného dialógu a výmeny názo-
rov o  náročných ekonomic-
kých a  sociálnych otázkach, 
čím by sa posilnilo vzájomné 
porozumenie a prehĺbila spo-
lupráca. Wang Gang, predseda 
Hospodárskej a sociálnej rady 
Číny priblížil reformný proces 
v Číne a modernizačné úsilie, 
vďaka čomu sa podarilo vyviesť 
z biedy milióny Číňanov. Spo-
ločné vyhlásenie z  deviateho 
okrúhleho stola EÚ-Čína si 

môžete prečítať na našej internetovej 
stránke. (cc) 
 
 ●

vypracované pred začiatkom rokovaní 
sa tomuto sektoru venovalo len málo 
pozornosti, ako aj vhodného nástroja 
na monitorovanie tejto dohody.

Odbory zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri riešení týchto výziev, a  to tak 
v Európe, ako aj v Indii, rovnako aj ako 
zamestnávateľské organizácie a ostatní 
aktéri občianskej spoločnosti. (xv/
as) 
 ●

Novinky o našich členoch

Členka EHSV Jillian van Turnhout sa stala 
členkou írskeho senátu

Všetko zlé je na niečo dobré. EHSV ľutuje, že ho nedávno opustila írska 
členka Jillian van Turnhout, teší ho však jej vymenovanie za senátorku vo 
vlastnej krajine. EHSV jej gratuluje a praje všetko najlepšie v novej funk-
cii v Seanad Éireann.

Pani van Turnhout vymenoval do tejto funkcie predseda írskej vlády za 
jej prácu v Aliancii pre práva detí. „Táto pocta, ktorá mi bola preukázaná 
v súvislosti s mojou prácou pre Alianciu pre práva detí, je uspokojujúcim 
profesionálnym úspechom. Verím, že moje vymenovanie môže a bude mať 
pozitívny vplyv“, uviedla.

Jillian van Turnhout je bývalou podpredsedníčkou EHSV a za ostatných 
12 rokov bola jeho aktívnou členkou („Iné záujmy“ – skupina III). Jej miesto 
v predsedníctve výboru už zaujal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

EHSV vypracúva štyri prieskumné stanoviská na žiadosť poľského predsedníctva Rady

EHSV očami poľských členov

Demografi cké výzvy si vyžadujú rozsiahle, trvalé riešenie

V stanovisku o budúcich vplyvoch starnutia obyvateľstva na európsky trh práce, ktoré pripravuje 
Wolfgang Greif (skupina „Zamestnanci“, Rakúsko), sa EHSV skepticky stavia k ľahkým riešeniam, 
akými sú zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku či prechod na kapitalizačné dôchod-
kové systémy, a namiesto toho požaduje cielenú politiku rastu a zameranie na vytváranie pracov-
ných príležitostí.

Vo všeobecnosti je dostupná pracovná sila vo väčšine členských štátov postačujúca a predpo-
kladá sa, že prostredníctvom integračných stratégií možno zmierniť budúce fi nančné tlaky spo-
jené so starnutím obyvateľstva.

Posilnenie odvetvia poľnohospodárstva v krajinách Východného partnerstva

Spravodajca druhého prieskumného stanoviska, Seppo Kallio (skupina „Iné záujmy“, Fínsko), sa zao-
berá problematikou vzájomného pôsobenia Východného partnerstva a východného rozmeru politiky 

EÚ. Podľa EHSV by sa malo posilniť postavenie poľnohospodárstva, potravinárskej výroby a poľno-
hospodárskej politiky v rámci rokovaní EÚ s krajinami Východného partnerstva vzhľadom na ich 
význam pre hospodársky, sociálny a regionálny rozvoj.

Keďže partnerské krajiny narážajú na ťažkosti pri plnení noriem a kritérií sanitárnych a fytosa-
nitárnych predpisov EÚ, EHSV navrhuje, aby sa problematika sanitárnych a fytosanitárnych pred-
pisov stala novým osobitným bodom v rámci spolupráce s krajinami Východného partnerstva.

Majú investície podnikov do ochrany klímy budúcnosť ešte aj po kríze?

Vo svojej žiadosti o vypracovanie tretieho prieskumného stanoviska vyzvala poľská vláda EHSV, aby 
sa zahĺbil do náročnej problematiky vplyvu hospodárskej krízy na schopnosť európskych podnikov 
fi nancovať dodatočné opatrenia na ochranu podnebia.

V dokumente, v ktorom sa analyzujú možnosti ako prekročiť 20 % zníženie emisií skleníko-
vých plynov, sa Európska komisia zoberala rôznymi spôsobmi, ako dosiahnuť cieľ zníženia emisií 
o 30 %. Tento dokument však nezohľadňuje vplyv, ktorý mohla mať na „zelené“ investície pod-
nikov kríza. Študijná skupina spolu so spravodajcom Josefom Zbořilom (skupina „Zamestnáva-
telia“, Česká republika) sa teda pustila hneď do práce, pričom výsledné stanovisko by malo uzrieť 
svetlo sveta v októbri 2011.

Siete TEN-T v nových členských štátoch nepatria medzi hlavné priority EÚ“

V stanovisku na tému udržateľného rozvoja dopravnej politiky EÚ a TEN-T, ktoré vypracoval pod-
predseda EHSV Jacek Krawczyk (skupina „Zamestnanci“, Poľsko), sa s poľutovaním konštatuje, že 
rozvoj efektívnych transeurópskych sietí v nových členských štátoch nepatrí medzi hlavné priority 
EÚ. Ak regióny EÚ a národné dopravné siete nebudú prepojené modernou infraštruktúrou, nebude 
existovať jednotný európsky dopravný trh a ani skutočný vnútorný trh. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať takzvanej susedskej politike, teda spojeniam na sever, východ a juh EÚ so zameraním 
skôr na siete, než na individuálne, samostatné infraštruktúrne projekty. (mb/ma) 
 ●

Komunikujme 
s mladými ľuďmi

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Výbor v júni usporiadal na Malte jedno 
zo série podujatí v  rámci iniciatívy 
„going local“. Bezprostredne po schôdzi 
komunikačnej skupiny a schôdzi kon-
taktných osôb pre komunikáciu sa čle-
novia EHSV stretli so zástupcami malt-
skej občianskej spoločnosti, aby disku-
tovali na tému Zapájanie mladých 
ľudí do Európskeho projektu. Disku-
siu, ktorá sa konala v Európskom dome 
vo Vallette, moderoval známy malt-
ský moderátor Dr Andrew Azzopardi. 
Zasadacia miestnosť bola plná a podu-
jatie bolo možné sledovať aj na Facebo-
oku a Twitteri. Členovia EHSV, vrátane 
podpredsedníčky Anny Marie Darma-
ninovej a podpredsedu Jaceka Krawc-
zyka, členovia komunikačnej skupiny 
a kontaktné osoby pre komunikáciu 
mali možnosť diskutovať a vymieňať si 
názory s mladými občanmi EÚ.

Niektorým členským štátom sa darí 
zabezpečovať vysokú mieru zamestna-
nosti aj medzi mladými ľuďmi. Situ-
ácia v jednotlivých krajinách je však 
veľmi rozdielna: napríklad v Španiel-
sku dosahuje nezamestnanosť mladých 

Ako môžeme znížiť mieru nezamest-
nanosti mladých, ktorá v EÚ dosahuje 
okolo 20 % a v niektorých členských štá-
toch je ešte vyššia? V spolupráci s Hos-
podárskou a sociálnou radou Španiel-
ska zorganizoval EHSV 6. júna v Mad-
ride konferenciu o  nezamestnanosti 
mladých ľudí, na ktorej sa diskutovalo 
o  tejto pálčivej otázke. V Španielsku 
dosahuje nezamestnanosť mladých ľudí 
40 %. Táto tendencia je jednou z hlav-
ných obáv mladej generácie.

ľudí dramaticky vysokú 
úroveň 45 %.

Na schôdzi na Malte 
sa hovorilo aj o  dôleži-
tej otázke znižujúceho 
sa záujmu mladých ľudí 
o európsky projekt. Prí-
beh Európy ako miero-
vého projektu už možno 
mladých ľudí neláka. EÚ 
preto potrebuje novú ideu. 
V  tejto súvislosti gene-

rálny riaditeľ Európskej komisie pre 
komunikáciu Claus Sørensen prišiel 
s myšlienkou udržateľnej, čistej, pro-
sperujúcej a sociálnej Európy, ktorá 
mladým ľuďom umožní žiť v slobode, 
dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, jesť 
kvalitné potraviny za primeranú cenu 
a cestovať, pracovať a študovať.

EÚ zaznamenala niekoľko úspe-
chov,  ako napríklad program 
ERASMUS, ktorý od roku 1987 vyu-
žilo 2,3 milióna študentov. EHSV už 
od samého začiatku vždy podporoval 
takéto projekty. V stanovisku k hlavnej 
iniciatíve stratégie Európa 2020 Mlá-
dež v pohybe a v stanovisku z roku 
2009 k Stratégii EÚ pre mládež zdô-
raznil, že je potrebné rozvíjať stratégiu 
pre mládež nielen pre mladých ľudí, 
ale aj s nimi. (pln) 
 
 
 
 
 
 
 ●

Stredisko EHSV pre monitorovanie 
trhu práce sa priamo zapojilo do tejto 
jednodňovej konferencie, ktorú viedol 
jeho predseda Krzysztof Pater (sku-
pina „Iné záujmy“, Poľsko). Vyše 130 
účastníkov konferencie bolo pripra-
vených pustiť sa do diskusií. Prítomné 
boli aj španielske médiá, ktoré o podu-
jatí informovali širokú verejnosť.

Konferencia sa začala úvodnou 
schôdzou, na ktorej účastníkov pri-
vítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španielsky minister 
práce zodpovedný aj za prisťahova-
leckú politiku, a Marcos Peña Pinto, 
predseda Hospodárskej a  sociálnej 
rady Španielska.

Jednotný európsky vzdušný priestor II: premeniť vzdušné zámky na skutočnosť

Zástupcovia najdôle-
žitejších zaintereso-
vaných strán z letec-
kého odvetvia sa zišli 
na verejnej diskusii 
o priebehu uplatňo-
vania legislatívneho 
balíka o  jednotnom 

európskom vzdušnom priestore II, ktorú zorganizoval Európ-
sky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Atmosféra odrážala 
naliehavosť situácie, pretože dva roky po tom, čo európski záko-
nodarcovia prijali spomínaný balík, ktorý mal zefektívniť európ-
ske letectvo, sa tieto právne predpisy stále nepresadili v praxi.

„Meškania a prehustená premávka sú smutnou realitou v celej 
Európe, čo má negatívny dosah rovnako na užívateľov vzdušného 
priestoru, ako aj na dispečerov letovej prevádzky a letiská. Keby sa 
všetci zainteresovaní aktéri usilovali dosiahnuť ambiciózne ciele, 
ktoré zabezpečia udržateľnú budúcnosť európskeho manažmentu 
letovej prevádzky, emisie CO

2
 vyprodukované počas letu by sa 

znížili o 12 % a podstatne by vzrástla účinnosť, bezpečnosť a kapa-
cita,“ uviedol Jacek Krawczyk, podpredseda EHSV a spravodajca 
stanoviska o jednotnom európskom vzdušnom priestore II.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že rýchlym a úplným 
zavedením druhého legislatívneho balíka týkajúceho sa jednot-
ného európskeho vzdušného priestoru by sa posilnila mobilita, 
zlepšilo pohodlie cestujúcich a zvýšila konkurencieschopnosť 
Európy. Bez týchto reforiem nebude Európa schopná udržať 
tempo v celosvetovej súťaži o udržateľnú dopravu a hospodár-
stvo s nízkymi emisiami CO

2.

Zainteresované strany vyzvali Európsku komisiu, aby sa 
v tomto procese ujala vedenia. „Žiadam Európsku komisiu, aby 
využila svoju pozíciu a pomohla odstrániť rôzne prekážky a poli-
tické problémy, ktoré môžu pri zavádzaní jednotného európ-
skeho vzdušného priestoru vzniknúť,“ povedal Stéphane Buff e-
taut, predseda odbornej sekcie EHSV pre dopravu a energetiku.

Krzysztof Kapis, riaditeľ poľského ministerstva pre infraštruk-
túru, zdôraznil, že poľské predsedníctvo Rady EÚ bude vytrvalo 
pracovať na tom, aby sa pri zavádzaní jednotného európskeho 
vzdušného priestoru  II dodržal ambiciózny harmonogram. 
Odhaduje sa, že v nasledujúcich 20 rokoch bude Poľsko jedným 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich leteckých trhov. „Chceme byť na 
tento nárast objemu dopravy pripravení,“ povedal pán Kapis.

Na diskusii sa zúčastnilo aj niekoľko zástupcov z Federál-
nej leteckej agentúry USA (FAA), ktorí zdôraznili, že je dôležité 
zabezpečiť na oboch brehoch Atlantiku bezpečné podmienky 
pre investorov.

Vďaka tejto diskusii na pôde EHSV sa tak mohli zísť dispe-
čeri letovej prevádzky, užívatelia vzdušného priestoru, pracovníci 
v doprave, prevádzkovatelia letísk a poskytovatelia letových navi-
gačných služieb, ako aj zástupcovia Európskej komisie, Európ-
skeho parlamentu a budúceho poľského predsedníctva Rady EÚ. 
EHSV by mal svoje stanovisko o jednotnom európskom vzduš-
nom priestore II prijať v júli 2011. (mb) 
 
 
 
 ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Občianska spoločnosť môže podporiť Východné 
partnerstvo

V stanovisku, ktoré vypracoval pán Gintaras Morkis (skupina 
zamestnávateľov, Litva), sa uvádza, že Východné partnerstvo je veľ-
kou príležitosťou na rozšírenie sietí medzi EÚ a partnerskými kra-
jinami. Stanovisko bolo prijaté za prítomnosti pani Enikő Győri, 
maďarskej ministerky pre záležitosti EÚ, ktorá prišla do EHSV, aby 
diskutovala o výsledkoch maďarského predsedníctva. EHSV zdôraz-
ňuje svoju podporu Východnému partnerstvu ako strategickej nut-
nosti a politickej investícii. V snahe pomôcť pri úspešnom napre-
dovaní tohto procesu EHSV vyzýva k tomu, aby sa posilnil dialóg 
medzi vládami a občianskou spoločnosťou.

Najnovšie udalosti v oblasti Stredozemia potvrdili, že úloha 
občianskej spoločnosti je neoceniteľná, pokiaľ ide o napredova-
nie v oblasti ústavných reforiem, ako aj výstavbu inštitúcií. Zlep-
šenie úrovne dialógu na vnútroštátnej úrovni má kľúčovú úlohu 
a EHSV navrhuje, aby sa vo všetkých krajinách Východného part-
nerstva zaviedol mechanizmus konzultácie občianskej spoločnosti. 
Dialóg sa má viesť prostredníctvom organizácií, ktoré odzrkad-

ľujú osobitné podmienky 
v  každej krajine. EHSV 
je pripravený a víta sku-
točnosť, že môže pomôcť 
pri výmene skúseností 
s občianskou spoločnos-
ťou v krajinách Východ-
ného partnerstva. (ma) 
 
 ●

Stratégia integrácie Rómov

V ten istý deň, kedy Johannes Hahn, člen Európskej komisie, zod-
povedný za regionálnu politiku, diskutoval s členmi EHSV o politike 
súdržnosti, prijal výbor svoje dve aktuálne stanoviská k integrácii 

Rómov. ESHV venoval prístupu 
EÚ k sociálnej integrácii Rómov 
dve stanoviská, ktoré vypraco-
vali pán Topolánszky (skupina 
„Iné záujmy“, Maďarsko) a pani 
Anne-Marie Sigmund (sku-
pina „Iné záujmy“, Rakúsko). 
V  snahe vyriešiť túto ťažkú 
situáciu bolo rozhodnuté, že je 
potrebný prístup, ktorý bude 
kombináciou ucelenej, koordi-

novanej a súdržnej celoeurópskej stratégie a programu, ktorý sa 
bude vykonávať tak na vnútroštátnej, ako aj na miestnej úrovni. A 
čo je najdôležitejšie, rozhodlo sa, že budúce opatrenia by sa mali 
vypracúvať spolu s Rómami a organizáciami, ktoré ich zastupujú.

EHSV víta zámery Komisie, domnieva sa však, že táto dlho oča-
kávaná stratégia nenaplnila očakávania. Mohla byť ambicióznej-
šia, presnejšia a lepšie štruktúrovaná. Každé politické opatrenie 
by malo byť podporené tým, že sa na každej fáze diskusie zúčastní 
široké spektrum zástupcov miestnej občianskej spoločnosti, vedec-
kých pracovníkov, sociálnych partnerov a predovšetkým zástup-
cov rómskych občanov. (ma) 
 
 
 ●

Posilnenie platformy proti chudobe

Komisia predložila oznámenie s názvom „Európska platforma proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ ako súčasť boja proti chudobe 
a vylúčeniu, tak ako sa uvádza v stratégii Európa 2020. EHSV pre-
skúmal toto oznámenie v rámci stanoviska, ktoré vypracovala pani 
O’Neill (skupina Rôzne záujmy, Spojené kráľovstvo), v ktorom sa 
uvádzajú opatrenia podporujúce pokrok, ktorého cieľom je znižova-
nie chudoby (v roku 2020 by malo byť na svete najmenej o 20 mili-
ónov ľudí menej postihnutých chudobou).

Kľúčovými zásadami odporúčaní EHSV sú zodpovednosť 
a súčinnosť. Chudoba sa považuje za porušovanie ľudských práv. 
To znamená, že vlády a občianska spoločnosť musia niesť spoločnú 
zodpovednosť za jej odstraňovanie. V dôsledku toho by úsporné 
opatrenia nemali ohroziť boj proti chudobe. Takisto sa musí opä-
tovne posilniť účasť občianskej spoločnosti na platforme. EHSV 
žiada, aby opatrenia v oblasti hospodárstva, fi nancií, zamestnanosti 
a sociálnej oblasti uvedené v stratégii Európa 2020 boli koherentné, 
pričom zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť a zjednodušiť fi nancova-
nie EÚ, najmä pokiaľ ide o sociálne fondy. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Výstava „In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV bola v  spolupráci 
s rakúskym spolkovým minis-
terstvom školstva, umenia 
a  kultúry otvorená výstava 
s názvom „In Between. Austria 
Contemporary“. Išlo o výstavu 
niekoľkých trendov súčasného 
rakúskeho umenia, vďaka kto-
rým mohli návštevníci získať 
predstavu o umeleckej scéne 

v Rakúsku. Diela sedemnástich nádejných rakúskych umelcov videlo počas trva-
nia výstavy v EHSV mnoho návštevníkov.

Nechýbali medzi nimi ani politickí predstavitelia, ktorí prejavili túžbu vidieť 
a podporiť výstavu. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnila spolková minis-
terka školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky Claudia Schmied a predseda 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Staff an Nilsson. Okrem iných 
návštevníkov si výstavu pozreli aj členka Európskej komisie zodpovedná za vzde-
lávanie, kultúru viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou a člen Európskej 
komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn. (ma) 

Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke: www.bmukk.gv.at ●

V SKRATKE

Na konferencii sa zúčastnili aj Javier 
Ferrer Dufol, podpredseda španiel-
skeho združenia podnikov CEOE, 
Paloma Lopez, tajomníčka španiel-
skeho odborového zväzu CCOO zod-
povedná za zamestnanosť, a Antonio 
Ferrer, tajomník španielskeho odbo-
rového zväzu UGT zodpovedný za čin-
nosť zväzu.

Účastníci sa zhodli na tom, že je 
nevyhnutné vyvinúť viac úsilia v oblasti 
vzdelávania, kvalifikácie a pokiaľ ide 
o  verejné a  súkromné organizácie 
sprostredkujúce zamestnanie. Okrem 
toho treba výrazne povzbudiť hospo-
dársky rast a bez meškania prehodnotiť 
právny rámec pre trhy práce. (ail) ●

Come‘N‘Listen – pocta Franzovi Lisztovi

Na pôde Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru sa 15. júna usku-
točnilo hudobné podujatie Come‘N‘Lis-
ten v rámci osláv 200. výročia narodenia 
Franza Liszta. Podujatie sa uskutočnilo 
v kontexte maďarského predsedníctva 
Rady EÚ a otvoril ho predseda EHSV 
Staff an Nilsson.

Prezentáciou Lisztovho diela pozvali organizátori poslucháčov na cestu späť 
v čase a priestore, ktorá bola v istom zmysle európskou cestou. Vynoril sa pred nimi 
obraz Európana Franza Liszta: jeho život, hudba, ženy a duchovnosť. Tieto štyri 
aspekty predstavili Ákos Topolansky, maďarský člen EHSV, a Caroline Henault 
z oddelenia pre zdravotnú starostlivosť.

Vybrané piesne a skladby interpretovali ukrajinský klavirista Dmytro Sucho-
vienko a mezzosopranistka maďarského pôvodu Hanna Bardos-Feltoronyi.

EHSV chce i naďalej pokračovať v organizovaní hudobných podujatí v rámci 
svojho kultúrneho programu. Hudba je dôležitou súčasťou európskeho kultúr-
neho dedičstva a pomáha formovať európsku identitu. Program hudobných pod-
ujatí Come‘N‘Listen má za cieľ predstaviť vybraných významných skladateľov 
v európskom kontexte. Títo umelci boli totiž takisto európskymi občanmi, ich 
život a práca sú späté s európskymi tradíciami a ich bohaté hudobné dedičstvo tu 
zostane aj pre budúce generácie Európanov. (sb) 
 ●

e: www

Nejde o politikárčenie, 
EHSV sa zaoberá skutočnými 
potrebami občanov

Rozhovor s Tomaszom 
Jasińskim, členom skupiny 
EHSV „Zamestnanci“, 
medzinárodným poradcom 
Celopoľského odborového 
zväzu OPZZ

EHSV Info: Aká bola Vaša 
prvá skúsenosť s EÚ?

TJ: Mojou prvou skúsenos-
ťou bola činnosť v zmiešanom 
poradnom výbore EÚ-Poľsko, 
kde som zastupoval Celopoľský 
odborový zväz OPZZ v rokoch 

2001 – 2004. Bola to taká dobrá škola, že keď som sa stal členom 
EHSV, bez problémov som sa vo výbore zorientoval.

EHSV Info: Ako by ste stručne vysvetlili úlohu EHSV 
občanom?

TJ: Je to hlas organizovanej občianskej spoločnosti. Nie však poli-
tický hlas, ale hlas vyjadrujúci konkrétne potreby občanov, ktoré 
musia rozhodujúci politickí činitelia na úrovni EÚ zohľadniť.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

TJ: S prácou pre EHSV sa spája množstvo služobných ciest i ďal-
ších povinností, čo samozrejme vplýva na moju prácu pre OPZZ, 
ale aj na môj súkromný život. Najvýznamnejším aspektom mojej 
práce v Bruseli je prístup k informáciám o opatreniach, ktoré chce 
EÚ zaviesť, a to už v ranom štádiu činnosti. Vďaka tomu sa môžeme 
doma lepšie pripraviť na prípadné zmeny a vo výbore môžeme 
vypracovať stanoviská s väčším predstihom. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Členstvo v EHSV prináša so sebou dlhú 
a nepravidelnú pracovnú dobu
Rozhovor s Krzystofom Ostrowskim, členom skupiny 

„Zamestnávatelia“ v EHSV 
a riaditeľom intervenčnej 
kancelárie organizácie Business 
Centre Club

EHSV Info: Aká bola Vaša prvá 
skúsenosť s EÚ?

KO: Moja prvá skúsenosť bola skú-
senosť turistu, keď som bol študen-
tom. Urobilo na mňa veľký dojem, 
ako ľahko sa dá cestovať z jedného 
členského štátu do druhého. Mys-
lím si, že pri mojej prvej profesio-
nálnej skúsenosti s EÚ mi pomohlo, 
že som bol členom tímu, ktorý roko-

val s Európskou úniou o uzatvorení dohody.

EHSV Info: Ako by ste niekoľkými slovami vysvetlili 
občanom úlohu EHSV?

KO: EHSV pôsobí ako most medzi európskymi inštitúciami a orga-
nizáciami občianskej spoločnosti v členských štátoch. Každému 
poskytuje príležitosť vyjadriť svoje obavy v súvislosti s hospodár-
skymi a sociálnymi otázkami na európskej úrovni, predostrieť nové 
nápady a predkladať návrhy na zlepšenie právnych predpisov EÚ.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na vnútroštátnej úrovni?

KO: Členstvo v EHSV najviac ovplyvnilo moju pracovnú dobu, 
ktorá sa stala nepravidelnou. Môj pracovný deň často začína skoro 
ráno o štvrtej., keď musím stihnúť lietadlo, a do Poľska sa vraciam 
buď veľmi neskoro alebo musím prenocovať v Bruseli. Súrne záleži-
tosti týkajúce sa mojej práce v Poľsku musím vybaviť v lietadle sme-
rom do Bruselu alebo z Bruselu. Ak sa chcete stať členom EHSV, 
musíte radi cestovať a byť pripravený na to, že budete musieť veľmi 
často letieť do rôznych krajín.

Najväčším prínosom na vnútroštátnej úrovni je príležitosť pre pod-
niky, ktoré sú členmi našej organizácie, vyjadriť svoje obavy v súvis-
losti s právnymi predpismi EÚ a získať informácie o najdôležitejších 
témach, o ktorých sa diskutuje v EHSV. Stanoviská nášho výboru 
o špecifi ckých trhových odvetviach, ako je biomasa alebo informačné 
technológie, pomáhajú zainteresovaným podnikom zohľadniť tieto 
informácie vo svojich obchodných plánoch. (mb/nk) 
 ●

Mali by sme si pozorne vypočuť 
názory občianskej spoločnosti v našich 
krajinách

Rozhovor s pani Marzenou 
Mendza-Drozd, členkou 
skupiny Iné záujmy EHSV 
a podpredsedníčkou 
Národnej federácie poľských 
mimovládnych organizácií

EHSV Info: Ako ste sa stali 
členkou EHSV?

MMD: Členkou EHSV som sa 
stala v roku 2004 na odporúča-
nie Poľského fóra mimovlád-
nych organizácií. Toto fórum 
zastupovalo spoločne s inými 

organizáciami poľské mimovládne organizácie v Bruseli, a do tejto 
činnosti som bola priamo zapojená. Práve preto pre mňa EHSV 
nebol úplne neznámy, hoci som samozrejme v plnej miere nepo-
znala jeho fungovanie v praxi.

EHSV Info: Ako by ste občanom v krátkosti priblížili 
úlohu EHSV?

MMD: Ak mám byť celkom úprimná, povedala by som, že ide 
o dobre mienenú organizáciu, ktorá v praxi naplno nevyužíva svoj 
potenciál na zastupovanie názorov organizácií občianskej spo-
ločnosti. Dôvodov je mnoho. Aj po siedmich rokoch pôsobenia 
v EHSV si myslím, že by sme mohli pozornejšie naslúchať názo-
rom organizácií v členských štátoch a dôraznejšie vyjadrovať naše 
postoje.

EHSV Info: Ako ovplyvňuje členstvo v EHSV Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

MMD: Členstvo vo výbore ovplyvňuje moju prácu v  Poľsku 
aj môj súkromný život. Našťastie sa teraz mnoho vecí dá vyrie-
šiť cez internet, ale často sa zamýšľam nad tým, ako si naši pred-
chodcovia v EHSV dokázali poradiť napríklad pred 30 rokmi. Ako 
členka dozornej rady poľskej federácie mimovládnych organizá-
cií môžem v súčasnosti vďaka aktuálnym informáciám, ktoré mám 
k dispozícii, pomáhať mimovládnym organizáciám, aby sa pripra-
vili na nasledujúce zmeny. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

nych odvetví (ako sú pouliční predaj-
covia), európskych organizácií a expert-
ných skupín.

Účastníci sa zhodli na tom, že 
je potrebné otvoriť hlbšiu diskusiu 
a  uskutočniť analýzu v  záujme rie-
šenia určitých otázok, ktoré v súčas-
nosti bránia pokroku vo vzťahoch 
medzi EÚ a Indiou, pretože obe strany 
majú veľmi odlišný uhol pohľadu. Ide 
napríklad o otázku udržateľného roz-

Jillian van Turnhout

EØSU’s delegation ved rundbordsdialogen EU-Kina

Delegácia EHSV v Indii

Enikő Győri, maďarská ministerka 
pre záležitosti EÚ

Člen Európskej komisie Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Viac informácií získate na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Rozhovor s Jerzym Buzekom, predsedom Európskeho parlamentu

EHSV Info: S akým posolstvom sa obraciate na predstaviteľov občianskej 
spoločnosti z celej Európy? Bude sa spolupráca medzi poslancami EP 
a zástupcami občianskej spoločnosti i naďalej utužovať?

Jerzy Buzek: Chcel by som ešte raz vyzdvihnúť význam úlohy organizovanej občianskej 
spoločnosti v demokracii. Poukázal som na to okrem iného na otvorení podujatia Agora 
občanov v januári tohto roku a pri viacerých príležitostiach, keď som kritizoval režimy 

v Južnej Afrike a Bielorusku. Pripomenul som, že treba vo väčšej miere podporovať 
organizovanú občiansku spoločnosť. Tento postoj sa prejavil aj v početných uzne-
seniach EP. Pretože vieme, že v Európskej únii nemôže existovať demokracia bez 
občianskej spoločnosti.

Vy, členovia EHSV, ste predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zastupujete 
záujmy, ktoré sú z hľadiska spoločnosti dôležité. Pomáhate viesť ozajstný dialóg 
medzi EÚ a jej obyvateľmi, šírite poznatky o EÚ vo svojich krajinách, čo je nevy-
hnutné na vzbudenie záujmu o väčšiu integráciu. Európsky parlament vás potre-
buje. V záujme obyvateľov EÚ treba v tejto spolupráci pokračovať. Z našich spoloč-
ných skúseností budú čerpať krajiny, ktoré sa teraz uberajú alebo niekedy v budúc-
nosti vydajú cestou demokratických reforiem. To je naším veľkým úspechom.

EHSV Info: Čo očakávate od poľského predsedníctva Rady EÚ?

Jerzy Buzek: Často opakujem, že EÚ počíta s tým, že Poľsko vnesie do Európy nový 
impulz a bude ju inšpirovať svojou podnikavosťou, otvorenosťou a nadšením. To 
sú charakteristické črty Poľska. Chceme, aby sa Európa stala najkonkurencieschop-
nejšou ekonomikou sveta. Preto som uvítal ciele poľského predsedníctva: efektívny, 
solidárny rozpočet, posilnenie vnútorného trhu a lepšie využívanie potenciálu, ktorý 
skrýva ľudský kapitál.

S potešením vnímam angažovanosť Poľska v rámci susedskej politiky, vrá-
tane Východného partnerstva a Južného susedstva, vďaka čomu sa naše hodnoty 
a posolstvá šíria i za hranice Únie.

Ako predseda EP očakávam dobrú spoluprácu Parlamentu s vládou Poľskej 
republiky, keďže po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy spoločne s Radou 
Európskej únie rozhodujeme o väčšine právnych predpisov. Rovnako dúfam, že 
Poľsko bude účinne hájiť záujmy členských krajín, čo nie je najmä v čase krízy 
ľahkou úlohou. Výziev je dosť, ale Poľsko už neraz dokázalo, že je plnohodnot-
ným a solidárnym členom EÚ s obrovským potenciálom. (mb) 
 
 
 ●
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Hľadanie rozpočtovej rovnováhy

Cieľom poľského predsedníctva je konkurencieschopná, 
bezpečná a otvorená Európa

Milí čitatelia,
miera nezamestnanosti mládeže v Španielsku podľa zistení 
Eurostatu momentálne presahuje 44 %. Je to jednoznačne 
alarmujúce číslo a ani štatistiky z iných krajín EÚ nie sú 
veľmi potešujúce. Vo viac ako polovici členských štátov 
EÚ presahuje miera nezamestnanosti mladých 20 %. Vo 
všetkých krajinách EÚ, ktorých údaje boli dostupné, je táto 

miera nezamestnanosti trvale vyššia ako celková miera nezamestnanosti.

Nezamestnanosť mladých je žalostným plytvaním potenciálu, ktoré oslabuje 
nielen hospodársky rast, ale vážne ovplyvní aj sociálnu súdržnosť v budúcnosti. 
Nezamestnanosť je navyše spoločenským problémom, ktorý so sebou prináša 
obrovské individuálne náklady. Podľa názoru Dannyho Dorlinga, profesora 
ľudskej geografi e na univerzite v Sheffi  elde, nič neškodí mladým ľuďom natoľko, 
ako nezamestnanosť, pretože v nich zanecháva trvalú jazvu a môže mať dlhodobé 
následky. Patria medzi ne zvýšené riziko nezamestnanosti v budúcnosti, či nižší 
zárobok v priebehu celého života.

EHSV nedávno usporiadal niekoľko podujatí, a to najmä v Španielsku a na 
Malte (o nich sa dočítate v tomto vydaní), na ktorých sme sa s týmto problémom 
zaoberali. Dospeli sme k záveru, že na tento neduh neexistuje jediný zázračný liek. 
Domnievame sa, že je potrebné podniknúť kroky vo viacerých oblastiach naraz.

V prvom rade je nevyhnutné rozprúdiť hospodársky rast, ktorý je tvorcom 
pracovných miest. Tento rast tiež pomôže zlepšiť vyhliadky mladých ľudí na prácu. 
Ďalej musíme riešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky a nastoliť 
rovnováhu medzi systémami vzdelávania a potrebami trhu práce. V tejto súvislosti je 
veľmi dôležité neformálne vzdelávanie. Okrem toho je potrebné preskúmať v duchu 
fl exiistoty regulačný rámec nášho trhu práce. Mladí ľudia musia mať jasné vyhliadky, 
že po určitom čase a za jasne stanovených podmienok sa ich dočasná pracovná 
zmluva, resp. ich čiastočný pracovný úväzok môže zmeniť na plný pracovný úväzok 
so zmluvou na dobu neurčitú. Mladí ľudia musia mať jasnú perspektívu, že sa im 
podarí dosiahnuť väčšiu stabilitu.

V neposlednom rade sa musíme zamerať na služby zamestnanosti. Včasný zásah 
vždy, keď mladým ľuďom hrozí strata pracovného miesta, je rovnako dôležitý ako 
koncepcia dotovanej zamestnanosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré by 
inak len ťažko získavali prístup k zvyčajnému trhu práce. Sú to najmä mladí ľudia bez 
kvalifi kácia a s veľmi nízkou kvalifi káciou. Dobrým príkladom takéhoto opatrenia je 
systém ochrany mládeže, ktorá je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe. Tento systém 
podnecuje členské štáty, aby mladým ľuďom zabezpečili pracovnú príležitosť, ďalšiu 
odbornú prípravu alebo pracovnú skúsenosť do šiestich mesiacov od ukončenia 
vzdelávania.

Anna Maria Darmanin
podpredsedníčka výboru

Milí čitatelia,
ako podpredseda EHSV, Európan a Poliak sa veľmi 
teším na prvé poľské predsedníctvo Rady EÚ.

Osobne vítam rozhodnutie Poľska odhodlane 
konať s cieľom dosiahnuť rast a nezameriavať sa len 
na splácanie európskych dlhov, ktoré je síce dôležité, 

ale samo osebe nezaručí silný rast. Identifi kovali sme hlavné dôvody krízy a teraz 
je načase hľadieť do budúcnosti a vypracovať rozumné stratégie na podporu rastu, 
ktoré Európe umožnia zachovať si konkurencieschopnosť.

Pevne dúfam, že poľské predsedníctvo pokročí vo viacerých kľúčových 
oblastiach, ako je napríklad jednotný trh, ktorý, ak sa dokončí, podporí 
hospodársky rast. Ambiciózny rozpočet EÚ by takisto pomohol zvýšiť 
hospodársky potenciál Európy a  očakávam, že počas nadchádzajúcich 
rozpočtových rokovaní o budúcom fi nančnom výhľade poľské predsedníctvo 
upozorní na tento významný aspekt.

EHSV už pred začiatkom rokovaní poukazoval na to, že je potrebné 
zrušiť zásadu „primeranej návratnosti“. Táto zásada je v rozpore s hodnotami 
solidarity a vzájomného prospechu, na ktorých spočíva európska integrácia. 
EHSV podporuje myšlienku, aby mala EÚ svoje vlastné zdroje, ktoré budú 
priamo fi nancovať rozpočet EÚ a nahradia príspevky členských štátov. Spôsob 
fi nancovania rozpočtu EÚ jasne odráža pokrok v procese európskej integrácie.

Výbor počas posledných dvoch rokov vytrvalo žiadal, aby sa občianskej 
spoločnosti poskytol väčší priestor pri zavádzaní právnych predpisov 
vychádzajúcich z EÚ a pri podpore integrácie v krajinách, ktoré sa zúčastňujú 
na iniciatíve Východné partnerstvo. V tejto súvislosti ma preto veľmi teší, že 
Východné partnerstvo, ktoré bolo donedávna do istej miery prehliadané, patrí 
k prioritám agendy tohto predsedníctva. Najnovšie udalosti na južnom pobreží 
Stredozemného mora dokazujú, aké dôležité je mať stabilných susedov, a to 
nielen, pokiaľ ide o obchod alebo energetickú bezpečnosť.

V tejto súvislosti by skúsenosti Poľska získané počas nenásilnej 
protikomunistickej revolúcie v roku 1989 a úspešnej transformácie tejto krajiny 
mohli pomôcť ďalej šíriť demokraciu v arabskom svete. Presne tak, ako vtedy 
v Poľsku, aj dnešné udalosti v arabskom svete potvrdili životne dôležitú úlohu 
občianskej spoločnosti pri tvorbe histórie s veľkým H. Táto skutočnosť ma veľmi 
teší a som hrdý na to, že organizovaná občianska spoločnosť, ktorú na úrovni 
EÚ zastupuje EHSV, je pripravená a ochotná pomáhať poľskému predsedníctvu 
dosiahnuť jeho ambiciózne a veľmi aktuálne ciele.

Jacek Krawczyk
podpredseda výboru

20. júla 2011
Varšava, Poľsko: konferencia 
v súvislosti s dosledovaním 
stanoviska o udržateľnom 
rozvoji dopravnej politiky 
a TEN-T, organizovaná 
v spolupráci s poľským 
ministerstvom pre infraštruktúru

13. septembra 2011
EHSV, Brusel: schôdza 
riadiaceho výboru EHSV pre 
stratégiu Európa 2020 so 
zástupcami národných HSR

21. a 22. septembra 2011
EHSV Brusel: udeľovanie cien 
výhercom súťaže EESC Design 
Eleven a otvorenie výstavy

V TOMTO VYDANÍ
Európsky rok dobrovoľníckej 
práce: Ocenenie dobrovoľníckej 
práce

Poľské predsedníctvo: Cieľom 
poľského predsedníctva je 
konkurencieschopná, bezpečná 
a otvorená Európa, hovorí 
poľský štátny tajomník pre 
európske záležitosti

EHSV vypracúva štyri 
prieskumné stanoviská na 
žiadosť poľského predsedníctva 
Rady

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Workshop EÚ-Rusko: 
posilňovanie postavenia 
občianskej spoločnosti v úsilí 
o udržateľnosť

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
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Preskúmanie rozpočtu prebieha 
v čase, keď na celý kontinent doľahla 
veľká fi nančná neistota. EHSV pred-
ložil svoje odporúčania v  návrhu 
stanoviska, ktoré vypracovali pán 
Malosse (skupina „Zamestnávate-
lia“, Francúzsko) a pán Dantin (sku-
pina „Zamestnanci“, Francúzsko). 
Z dôvodu hospodárskej a fi nančnej 
krízy a rastúceho defi citu vo väčšine 
členských štátov sa zdá, že EÚ nemá 
dostatočné rozpočtové zdroje na to, 
aby mohla realizovať svoju politickú 

Hlavným cieľom, ktorý si vytýčilo poľské predsedníctvo, bude posilniť hospodársky rast 
a znovu získať dôveru občanov. Európa sa poučila z krízy a zreformovala svoj hospodársky 
pilier. Teraz musí prijať rozhodné opatrenia na podporu rastu a v záujme vytvorenia kon-
kurencieschopného hospodárstva. Preto sa Poľsko zameria na rozšírenie a posilnenie jed-
notného európskeho trhu, podporu investičnej politiky a posilnenie intelektuálneho kapi-
tálu. Všetky tieto opatrenia sú obsiahnuté v prvej priorite poľského predsedníctva, ktorá 
nesie názov „Európska integrácia ako zdroj rastu“. Aby sme mohli uskutočniť naše zámery 
v tejto oblasti, ktoré zahŕňajú aj aktívnu politiku zamestnanosti, budú pre nás nesmierne 
dôležité odporúčania, o ktoré sme požiadali Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Ďalšou otázkou, ktorej sa chceme venovať je „Bezpečná Európa“. Táto priorita zahŕňa 
energetickú bezpečnosť, za ktorú sa Poľsko zasadzuje v EÚ už niekoľko rokov, ako aj 
potravinovú bezpečnosť a posilňovanie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. 
Naším cieľom je, aby EÚ posilnila svoje postavenie na medzinárodnej scéne, preto 
budeme podporovať všetky opatrenia smerujúce k dosiahnutiu tohto cieľa.

Využiť výhody otvorenej Európy, to je tretia a najobsiahlejšia z hlavných priorít poľského predsedníctva. Chceme priviesť 
Chorvátsko do Európskej únie a podporovať prístupový proces v iných krajinách. Budeme prehlbovať Východné partner-
stvo, a tak priblížime k EÚ Ukrajinu, Bielorusko, Moldavsko, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko. V rámci tohto partner-
stva sa budeme usilovať uzatvárať dohody o pridružení a vytvárať zóny voľného obchodu. EHSV vypracuje v tejto súvislosti 
pre nás stanovisko o interakcii medzi Východným partnerstvom a východným rozmerom politiky EÚ.

Predsedníctvo, to nie sú len plány do budúcnosti, ale predovšetkým snaha správne reagovať na aktuálne udalosti. Preto 
budeme pozorne sledovať vývoj udalostí u našich južných susedov a podporovať úsilie o nadviazanie nových vzťahov medzi 
EÚ a arabským svetom. Takisto nám záleží na vypracovaní komplexnej stratégie opatrení na podporu demokracie a vytvo-
renia moderných štátnych štruktúr v krajinách tohto regiónu.

Poľské predsedníctvo chce teda budovať Európu, ktorá bude silná po hospodárskej stránke, čo nám umožní hľadieť do 
budúcnosti optimisticky a pomôže pozdvihnúť náladu v celej Európskej únii. Je zrejmé, že sa to nemôže podariť bez aktív-
nej účasti občianskej spoločnosti, ktorú na úrovni EÚ zastupuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. 
 ●

Mikołaj Dowgielewicz, štátny tajomník pre európske záležitosti a hospodársku politiku na poľskom ministerstve zahraničných vecí

stratégiu alebo plniť nové záväzky 
vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. 
Preto je potrebný vhodný rozpo-
čet, ktorý EÚ poskytne prostriedky 
na splnenie jej cieľov bez zvyšovania 
daňovej záťaže občanov alebo podni-
kateľského prostredia v Európe.

EHSV sa domnieva, že treba ustú-
piť od princípu primeranej návrat-
nosti, pretože je v protiklade s hod-
notami solidarity a vzájomného pro-
spechu, ktoré sú základom európskej 

integrácie. Namiesto toho by sa mala 
uplatňovať zásada subsidiarity, ktorá 
znamená, že veci majú riešiť orgány 
na najnižšej úrovni správy alebo naj-
menej centralizované orgány. EHSV 
podporuje návrh Európskej komisie 
využívať vlastné zdroje, ktoré môžu 
byť novovytvorené alebo nahradiť 
vnútroštátne dane. Vnútroštátny 
a európsky rozpočet by sa mali vzá-
jomne dopĺňať, aby sa v EÚ dosia-
hol čo najväčší rozsah plnenia poli-
tických cieľov.

V  rámci efektívneho rozpočtu 
je kľúčové sústrediť sa na priaz-
nivú verejnú mienku. Tú si možno 
nakloniť zdôraznením nákladov, 
ktoré by mal za následok nejednotný 
európsky postup. Preto by výbor 
podobne ako Európsky parlament 
uvítal vykonanie a uverejnenie štú-
dií s uvedením nákladov nejednot-
ného postupu, pričom by sa zdôraz-
nila duplicita vo vnútroštátnych roz-
počtoch. Výbor by sa do týchto štú-
dií zapojil a poskytol ďalšie propa-
gačné materiály určené európskym 
občanom. (ma) 
 
 ●

V SKRATKE

IN MEMORIAM

EHSV na zasadnutí krajín G-20: 
globálne riešenie kolísania cien

Ministri poľnohospodárstva krajín 
G-20 sa v dňoch 22. a 23. júna stretli 
v Paríži, aby prediskutovali trendy na 
svetových poľnohospodárskych trhoch 
a s tým súvisiace obchodné rokovania. 
Francúzsko ako krajina, ktorá v súčas-
nosti predsedá skupine G-20, urobilo 
z potravinovej bezpečnosti jednu zo 
svojich kľúčových politických priorít 
a požiadalo EHSV o poskytnutie prí-
spevku na júnové stretnutie. Otázky 
potravinovej bezpečnosti majú rov-
nako dôležitú úlohu v  poľnohospo-
dárskej, obchodnej i rozvojovej poli-
tike EÚ.

S cieľom položiť základy pre svoj 
postoj usporiadal EHSV 23. mája kon-
ferenciu pod názvom „Potraviny pre 

všetkých – na ceste k celo-
svetovej dohode“. V Bru-
seli sa okrem iných stre-
tli zástupcovia OSN, FAO, 
G-20 a EÚ, ktorí zvažo-
vali možné spôsoby, ako 
na celosvetovej úrovni 
bojovať proti kríze v poľ-
nohospodárstve. Na kon-
ferencii sa zišli najvyšší 
politickí predstavitelia 
a odborníci, aby pracovali 
na odporúčaniach EÚ na 

júnové (22. – 23. 6.) stretnutie minis-
trov poľnohospodárstva krajín G-20.

„Nemôžeme si dovoliť ďalšiu poľ-
nohospodársku krízu na svetových 
trhoch. Nekontrolované špekulá-
cie majú zničujúci účinok na rozvo-
jové krajiny, vedú k  tomu, že ľudia 
trpia hladom, a našich poľnohospo-
dárov vrhajú do chudoby. Musíme to 
zastaviť a Európska únia je odhodlaná 
tak urobiť“, uviedol Staff an Nilsson, 
predseda Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru, ktorý konferen-
cii predsedal.

Konkrétne myšlienky prerokované 
a dohodnuté 22. a 23. júna v Paríži na 
základe návrhu, ktorý predložil EHSV 

francúzskemu predsedníctvu, sa týkajú 
šiestich oblastí: podpory udržateľného 
poľnohospodárstva, rozhodujúcej 
úlohy občianskej spoločnosti, uzna-
nia práva na potraviny, potreby zosú-
ladenia politických opatrení, zlepše-
nia fungovania poľnohospodárskych 
trhov a ochrany tých najzraniteľnej-
ších.

EHSV okrem toho dôrazne podpo-
roval lepšiu koordináciu a spoluprácu 
medzinárodných organizácií a predo-
všetkým väčšiu koherenciu nimi pri-
jatých opatrení. EHSV zároveň klá-
dol dôraz na to, že je potrebné uľahčiť 
poľnohospodárom – vrátane drobných 
roľníkov – prístup k medzinárodným 
a  európskym finančným prostried-
kom a zabezpečiť, aby ženy mali rov-
naký a neobmedzený prístup k výrob-
ným zdrojom. (ail)

Závery konferencie „Potraviny 
pre všetkých – na ceste k celosvetovej 
dohode“ sú dostupné na tejto interne-
tovej stránke: http://www.eesc.europa.
eu/food-for-everyone/ 
 
 ●

EÚ počíta s tým, že Poľsko 
vnesie do Európy nový impulz

Workshop EÚ – Rusko

V  Bruseli sa 28.  júna konal spoločný workshop EHSV 
a Občianskej komory Ruska. Obidve strany sa stretli už po 
štvrtý raz. Tentoraz bola hlavnou témou možnosť dosiahnuť 
ekologickejšie hospodárstva. Toto podujatie sa konalo v súvis-
losti konferenciou OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
uskutoční budúci rok v Riu de Janeiro. EÚ a Rusko budú mať 

na konferencii príležitosť ukázať mieru zhody medzi občian-
skou spoločnosťou oboch celkov.

V očakávaní konferencie OSN vyslali účastníci workshopu 
rozhodný odkaz, ktorým vyzývajú, aby sa pri tvorbe politiky 
na vnútroštátnej úrovni viac zohľadňovali otázky životného 
prostredia. Ďalej zdôraznili význam začlenenia organizova-
nej občianskej spoločnosti do vytvárania takýchto udržateľ-
ných environmentálnych politík. Účastníci tiež diskutovali 
o iných dôležitých témach, ako je migrácia a úloha občian-
skej spoločnosti v partnerstve pre modernizáciu medzi EÚ 
a Ruskom.

Ďalšie informácie a závery z workshopu nájdete na tejto 
stránke:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbo-
urs-and-russia (ti) 
 ●

Poradný výbor pre Európsky hospodársky 
priestor na návšteve Estónska

Poradný výbor pre Európsky hos-
podársky priestor na návrh svojho 
predsedníctva usporiadal 19. schôdzu 
v estónskom meste Tartu. Schôdza sa 
konala 12. a 13. mája a jej súčasťou 
bola návšteva rehabilitačného cen-
tra pre zdravotne postihnuté deti 
a rodiny estónskej nadácie Estonian 
Agrenska Foundation a vedeckého 
parku v meste Tartu.

Počas schôdze, na ktorej sa zúčast-
nil Lars Erik Nordgaard, riaditeľ sek-
retariátu EFTA, a  Per Sanderud, 
predseda dozorného orgánu EFTA, 
sa diskutovalo o Dohode o Európ-

skom hospodárskom priestore. Na 
programe rokovania bola aj otázka 
vstupu Islandu do Európskej únie.

Členovia poradného výboru tiež 
prediskutovali dve uznesenia o Akte 
o jednotnom trhu a pracovný doku-
ment o európskom hospodárskom 
riadení. Profesor Raul Eamets z Uni-
verzity v Tarte poskytol podrobný 
prehľad o  hospodárskej situácii 
a fi nančnej disciplíne a analýzu navr-
hovaných opatrení na pomoc euro-
zóne.

Nové uznesenie a správa na tému 
inovácií v energetike poukázali na 
to, že je nevyhnutné v širšej miere 
informovať o energeticky účinných 
technológiách a viac ich využívať. 
Vyzvali tiež, aby sa zvýšili investície 
do výskumu a vývoja, najmä pokiaľ 
ide o investície súkromného sektora, 
kde Európa zaostáva. Znepokojenie 
vyvoláva skutočnosť, že v tejto oblasti 
nepôsobia žiadne európske podniky.

Po schôdzi navštívili účastníci 
rehabilitačné centrum pre zdra-
votne postihnuté deti a rodiny nadá-
cie Estonian Agrenska Founda-
tion v  obci Tammistu. Spolupred-
seda poradného výboru Meelis Joost 
vysvetlil ciele a činnosti stálej spolu-
práce medzi Estónskom a Švédskom, 
ktorá sa začala v roku 2003. Dôleži-
tým bodom návštevy bola možnosť 
vidieť, ako sa využívajú investície 
z  finančného mechanizmu Nórsko/
EHP, v rámci ktorého sa fi nancovalo 
napríklad vytvorenie cvičnej kuchyne, 
kde sa zdravotne postihnuté deti môžu 
naučiť variť, obsluhovať, zostavovať 
jedálny lístok atď.

Ďalším navštíveným miestom bol 
vedecký park v Tarte, kde bola skupina 
informovaná o počte a type spoloč-
ností a začínajúcich podnikov, ktoré 
využívajú služby parku. Vedecký park 
otvoril laboratóriá, aby začínajúcim 
podnikom a spoločnostiam pomohol 
s vývojom ich produktov. (mj) ●

Plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre jadrovú energiu

Na ostatnom plenárnom zasadnutí Európskeho fóra pre jadrovú energiu (ENEF) 
19. a 20. mája 2011 v Prahe bol pán Richard Adams vymenovaný za nového predsedu 
pracovnej skupiny ENEF pre transparentnosť ako nástupca po bývalom predsedovi 
odbornej sekcie TEN, pánovi Jánosovi Tóthovi, ktorého strata nás hlboko zasiahla.

ENEF je jedinečnou platformou, na ktorej sa diskutuje o otázkach transparent-
nosti, ako aj o možnostiach a rizikách jadrovej energie, a pre ktorú nie je žiadna téma 
tabu. V tejto súvislosti EHSV usporiadal pravidelné konferencie s rôznymi sub-
jektmi európskej občianskej spoločnosti: v roku 2009 na tému „Názory európskej 
občianskej spoločnosti na jadrovú energiu“ a v roku 2010 na tému „Riziká a prí-
ležitosti spojené s jadrovou energiou – názory európskej občianskej spoločnosti 
a zainteresovaných strán“.

Budúcnosť energie s nízkymi emisiami CO
2
 je témou, ktorá zaujíma všetky členské 

štáty. Výbor plánuje ďalšie zaangažovanie zainteresovaných strán do tematiky jad-
rovej bezpečnosti v novembri 2011 a budúcej kombinovanej výroby energie s níz-
kymi emisiami CO

2
 v roku 2012. (ak) ●

Finančné vzdelávanie a zodpovedné využívanie 
fi nančných produktov (ECO/297)

Vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť a neprehľadnosť fi nančného systému má fi nančné 
vzdelávanie zásadný význam pre zodpovedné využívanie fi nančných produktov.

Súčasťou stratégií a iniciatív, ktoré navrhuje Európska komisia a OECD na zmier-
nenie nedostatkov fi nančného systému, musí byť jasný záväzok zo strany fi nanč-
ného sektora. Náležité uplatňovanie nových predpisov by tiež malo podporiť prí-
stup k transparentným fi nančným produktom.

Finančné vzdelávanie treba chápať ako komplexnú politiku, ktorá sa vzťahuje na 
všetky životné etapy človeka. Mala by byť súčasťou učebných osnov, a to aj v prípade 
odbornej prípravy a rekvalifi kačných programov pre pracujúcich. Takisto by mala 
zlepšiť fi nančné začlenenie a podporiť uvedomelé sporenie. (ctp) ●

Stretnutie maďarských a slovinských členov so zástupcami médií
V priestoroch EHSV sa 15. a 16 júna konali dve stretnutia s tlačou, 
pričom na prvom sa zúčastnili členovia EHSV a novinári z Maďar-
ska a na druhom zase členovia výboru a novinári zo Slovinska. 
Maďarskí novinári, ktorých pozvala maďarská členka EHSV Kinga 
Joó (skupina „Iné záujmy“),  dostali tiež príležitosť zúčastniť sa na 
plenárnom zasadnutí a získať zákulisné informácie o úlohe výboru 
a o jeho spôsobe fungovania.

Podpredsedníčka výboru Anna Maria Darmanin sa s novi-
nármi osobne stretla na obede, ktorý usporiadala na ich počesť, 
a predstavila im prácu výboru. Toto stretnutie bolo súčasťou série 
neformálnych stretnutí, ktoré pani Darmanin organizuje s cie-
ľom pomôcť členom a zástupcom tlače nadviazať priame kon-
takty a umožniť im neformálnu výmenu názorov. (ail) ●

Spomienka na Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Správa o náhlej smrti nášho kolegu a priateľa Zenonasa Rudzi-
kasa (71 rokov) nami hlboko otriasla. Tento výnimočný človek 
zanechal výraznú stopu v našich srdciach a mysliach a neza-
budne naňho ani vedecká obec. Jeho nevšedné rozumové 
schopnosti dopĺňalo pokojné vystupovanie a skromná osob-
nosť. V EHSV pôsobil ako člen litovskej delegácie od roku 2006 
a aktívne sa zapájal do činnosti výboru, pričom neoceniteľne 
prispel k práci sekcií NAT, REX či TEN.

Okrem práce a času stráveného v EHSV žil pán Rudzikas 
bohatým akademickým životom a bol predsedom Litovskej 

akadémie vied. Vynikal vo vedách, bol uznávaným odborníkom v jadrovej spek-
troskopii a najvýznamnejším expertom v oblasti teoretickej fyziky v Litve. Za svoj 
výskum a objavy získal mnohé ocenenia. Jeho kolegovia dokonca po ňom pome-
novali asteroid v hlavnom pásme: na počesť tohto znamenitého teoretického fyzika 
a obľúbeného človeka nesie meno „167960 Rudzikas“.

Pán Rudzikas bol nielen vynikajúcim a vysoko uznávaným vedcom, ale aj 
skromným a družným človekom a oduševneným Európanom. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že bol jedným zo zakladajúcich členov litovskej národnej hospodár-
skej a sociálnej rady.

Určite nám všetkým, ktorí sme mali tú česť spoznať ho a spolupracovať s ním 
v EHSV i mimo výboru, bude chýbať jeho veľké nadšenie, a jeho výnimočné inte-
lektuálne schopnosti i ľudskosť.

Luca JAHIER
predseda skupiny „Iné záujmy“

Šéfredaktor:
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński – zástupca členov EHSV v redakčnej 
rade (skupina „Zamestnanci“, Poľsko)
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VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI

Budú to najťažšie rokovania o rozpočte v histórii EÚ
Rady a  predložiť návrh nariadenia, 
ktorý bude Európsky parlament môcť 
schváliť. Teším sa tiež na príspevok 
Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru do diskusie o nasledujú-
com fi nančnom výhľade, ktorý bude 
odrážať obavy a nádeje občianskej spo-
ločnosti, ako aj sociálnych partnerov.

V  čase nedostatku finančných 
prostriedkov členské štáty pravidelne 
vyzývajú Európsku úniu, aby urobila 
viac pre oblasti ako energetika, životné 
prostredie, migrácia či diplomacia, pri-
čom súčasne vyhlasujú, že chcú menší 
rozpočet EÚ (a nie je to oblasť admi-
nistratívnych nákladov – tvoriaca 
len 5,8 % rozpočtu – v ktorej budú 
môcť predložiť zmysluplné návrhy na 
úspory). Poskladať rozpočtovú Rubi-
kovu kocku bude jednou z najväčších 
výziev poľského predsedníctva.

Viedol som viacero rozhovorov 
s premiérom a jeho tímom a viem, že 
sú pripravení tejto výzve čeliť.

Janusz Lewandowski je členom 
Európskej komisie zodpovedným za 
fi nančné plánovanie a rozpočet.  
 ●

Poľské predsedníctvo Rady EÚ 
určite nebude pokojnou šesťmesač-
nou prechádzkou ružovou záhradou! 
Treba si uvedomiť, že vláda Donalda 
Tuska preberá rotujúce predsedníc-
tvo v  čase, keď mnoho členských 
štátov bojuje s dôsledkami toho, že 
dlhé roky míňali viac, než zarobili, 
keď sa EÚ zaoberá otázkou hranič-
ných kontrol a svojou úlohou v Stre-
dozemí a   tiež začína „rozpočtová 
sezóna“.

Práve rozpočet okamžite podrobí 
skúške zručnosť poľského predsedníc-
tva, pretože sa očakáva, že Rada prijme 
rozhodnutie o  rozpočte EÚ na rok 
2012. Koncom apríla Komisia poža-
dovala zvýšenie o 4,9 %, a to hlavne 
z  toho dôvodu, že určité projekty 
fi nancované Európskou úniou sa uza-
tvárajú a na budúci rok budeme musieť 
uhradiť platby tým členským štátom, 
ktoré svoje projekty (v oblastiach ako 
infraštruktúra, zamestnanosť a životné 
prostredie) dokončia. Mnohé členské 
štáty však už vyhlásili, že nechcú takéto 
zvýšenie rozpočtu EÚ. Poľské predsed-
níctvo bude musieť nájsť spôsob, ako 
zosúladiť protikladné priority člen-
ských štátov: mnohé by chceli mini-
málne zvýšenie rozpočtu EÚ avšak za 
predpokladu, že príspevky z fondov 
EÚ pre ich regióny, podniky, vedcov, 
mimovládne organizácie atď. zostanú 
zachované.

Takmer súčasne bude poľské pred-
sedníctvo stáť pred začiatkom ďalších 
rokovaní o fi nančnom rámci. Nemali 
by sme si robiť žiadne ilúzie: budú to 
najťažšie rokovania o rozpočte v his-
tórii EÚ a poľská vláda bude musieť 
zosúladiť odlišné postoje v  rámci 
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Rozhovor s Jerzym Buzekom, predsedom Európskeho parlamentu

EHSV Info: S akým posolstvom sa obraciate na predstaviteľov občianskej 
spoločnosti z celej Európy? Bude sa spolupráca medzi poslancami EP 
a zástupcami občianskej spoločnosti i naďalej utužovať?

Jerzy Buzek: Chcel by som ešte raz vyzdvihnúť význam úlohy organizovanej občianskej 
spoločnosti v demokracii. Poukázal som na to okrem iného na otvorení podujatia Agora 
občanov v januári tohto roku a pri viacerých príležitostiach, keď som kritizoval režimy 

v Južnej Afrike a Bielorusku. Pripomenul som, že treba vo väčšej miere podporovať 
organizovanú občiansku spoločnosť. Tento postoj sa prejavil aj v početných uzne-
seniach EP. Pretože vieme, že v Európskej únii nemôže existovať demokracia bez 
občianskej spoločnosti.

Vy, členovia EHSV, ste predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zastupujete 
záujmy, ktoré sú z hľadiska spoločnosti dôležité. Pomáhate viesť ozajstný dialóg 
medzi EÚ a jej obyvateľmi, šírite poznatky o EÚ vo svojich krajinách, čo je nevy-
hnutné na vzbudenie záujmu o väčšiu integráciu. Európsky parlament vás potre-
buje. V záujme obyvateľov EÚ treba v tejto spolupráci pokračovať. Z našich spoloč-
ných skúseností budú čerpať krajiny, ktoré sa teraz uberajú alebo niekedy v budúc-
nosti vydajú cestou demokratických reforiem. To je naším veľkým úspechom.

EHSV Info: Čo očakávate od poľského predsedníctva Rady EÚ?

Jerzy Buzek: Často opakujem, že EÚ počíta s tým, že Poľsko vnesie do Európy nový 
impulz a bude ju inšpirovať svojou podnikavosťou, otvorenosťou a nadšením. To 
sú charakteristické črty Poľska. Chceme, aby sa Európa stala najkonkurencieschop-
nejšou ekonomikou sveta. Preto som uvítal ciele poľského predsedníctva: efektívny, 
solidárny rozpočet, posilnenie vnútorného trhu a lepšie využívanie potenciálu, ktorý 
skrýva ľudský kapitál.

S potešením vnímam angažovanosť Poľska v rámci susedskej politiky, vrá-
tane Východného partnerstva a Južného susedstva, vďaka čomu sa naše hodnoty 
a posolstvá šíria i za hranice Únie.

Ako predseda EP očakávam dobrú spoluprácu Parlamentu s vládou Poľskej 
republiky, keďže po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy spoločne s Radou 
Európskej únie rozhodujeme o väčšine právnych predpisov. Rovnako dúfam, že 
Poľsko bude účinne hájiť záujmy členských krajín, čo nie je najmä v čase krízy 
ľahkou úlohou. Výziev je dosť, ale Poľsko už neraz dokázalo, že je plnohodnot-
ným a solidárnym členom EÚ s obrovským potenciálom. (mb) 
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Hľadanie rozpočtovej rovnováhy

Cieľom poľského predsedníctva je konkurencieschopná, 
bezpečná a otvorená Európa

Milí čitatelia,
miera nezamestnanosti mládeže v Španielsku podľa zistení 
Eurostatu momentálne presahuje 44 %. Je to jednoznačne 
alarmujúce číslo a ani štatistiky z iných krajín EÚ nie sú 
veľmi potešujúce. Vo viac ako polovici členských štátov 
EÚ presahuje miera nezamestnanosti mladých 20 %. Vo 
všetkých krajinách EÚ, ktorých údaje boli dostupné, je táto 

miera nezamestnanosti trvale vyššia ako celková miera nezamestnanosti.

Nezamestnanosť mladých je žalostným plytvaním potenciálu, ktoré oslabuje 
nielen hospodársky rast, ale vážne ovplyvní aj sociálnu súdržnosť v budúcnosti. 
Nezamestnanosť je navyše spoločenským problémom, ktorý so sebou prináša 
obrovské individuálne náklady. Podľa názoru Dannyho Dorlinga, profesora 
ľudskej geografi e na univerzite v Sheffi  elde, nič neškodí mladým ľuďom natoľko, 
ako nezamestnanosť, pretože v nich zanecháva trvalú jazvu a môže mať dlhodobé 
následky. Patria medzi ne zvýšené riziko nezamestnanosti v budúcnosti, či nižší 
zárobok v priebehu celého života.

EHSV nedávno usporiadal niekoľko podujatí, a to najmä v Španielsku a na 
Malte (o nich sa dočítate v tomto vydaní), na ktorých sme sa s týmto problémom 
zaoberali. Dospeli sme k záveru, že na tento neduh neexistuje jediný zázračný liek. 
Domnievame sa, že je potrebné podniknúť kroky vo viacerých oblastiach naraz.

V prvom rade je nevyhnutné rozprúdiť hospodársky rast, ktorý je tvorcom 
pracovných miest. Tento rast tiež pomôže zlepšiť vyhliadky mladých ľudí na prácu. 
Ďalej musíme riešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky a nastoliť 
rovnováhu medzi systémami vzdelávania a potrebami trhu práce. V tejto súvislosti je 
veľmi dôležité neformálne vzdelávanie. Okrem toho je potrebné preskúmať v duchu 
fl exiistoty regulačný rámec nášho trhu práce. Mladí ľudia musia mať jasné vyhliadky, 
že po určitom čase a za jasne stanovených podmienok sa ich dočasná pracovná 
zmluva, resp. ich čiastočný pracovný úväzok môže zmeniť na plný pracovný úväzok 
so zmluvou na dobu neurčitú. Mladí ľudia musia mať jasnú perspektívu, že sa im 
podarí dosiahnuť väčšiu stabilitu.

V neposlednom rade sa musíme zamerať na služby zamestnanosti. Včasný zásah 
vždy, keď mladým ľuďom hrozí strata pracovného miesta, je rovnako dôležitý ako 
koncepcia dotovanej zamestnanosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré by 
inak len ťažko získavali prístup k zvyčajnému trhu práce. Sú to najmä mladí ľudia bez 
kvalifi kácia a s veľmi nízkou kvalifi káciou. Dobrým príkladom takéhoto opatrenia je 
systém ochrany mládeže, ktorá je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe. Tento systém 
podnecuje členské štáty, aby mladým ľuďom zabezpečili pracovnú príležitosť, ďalšiu 
odbornú prípravu alebo pracovnú skúsenosť do šiestich mesiacov od ukončenia 
vzdelávania.

Anna Maria Darmanin
podpredsedníčka výboru

Milí čitatelia,
ako podpredseda EHSV, Európan a Poliak sa veľmi 
teším na prvé poľské predsedníctvo Rady EÚ.

Osobne vítam rozhodnutie Poľska odhodlane 
konať s cieľom dosiahnuť rast a nezameriavať sa len 
na splácanie európskych dlhov, ktoré je síce dôležité, 

ale samo osebe nezaručí silný rast. Identifi kovali sme hlavné dôvody krízy a teraz 
je načase hľadieť do budúcnosti a vypracovať rozumné stratégie na podporu rastu, 
ktoré Európe umožnia zachovať si konkurencieschopnosť.

Pevne dúfam, že poľské predsedníctvo pokročí vo viacerých kľúčových 
oblastiach, ako je napríklad jednotný trh, ktorý, ak sa dokončí, podporí 
hospodársky rast. Ambiciózny rozpočet EÚ by takisto pomohol zvýšiť 
hospodársky potenciál Európy a  očakávam, že počas nadchádzajúcich 
rozpočtových rokovaní o budúcom fi nančnom výhľade poľské predsedníctvo 
upozorní na tento významný aspekt.

EHSV už pred začiatkom rokovaní poukazoval na to, že je potrebné 
zrušiť zásadu „primeranej návratnosti“. Táto zásada je v rozpore s hodnotami 
solidarity a vzájomného prospechu, na ktorých spočíva európska integrácia. 
EHSV podporuje myšlienku, aby mala EÚ svoje vlastné zdroje, ktoré budú 
priamo fi nancovať rozpočet EÚ a nahradia príspevky členských štátov. Spôsob 
fi nancovania rozpočtu EÚ jasne odráža pokrok v procese európskej integrácie.

Výbor počas posledných dvoch rokov vytrvalo žiadal, aby sa občianskej 
spoločnosti poskytol väčší priestor pri zavádzaní právnych predpisov 
vychádzajúcich z EÚ a pri podpore integrácie v krajinách, ktoré sa zúčastňujú 
na iniciatíve Východné partnerstvo. V tejto súvislosti ma preto veľmi teší, že 
Východné partnerstvo, ktoré bolo donedávna do istej miery prehliadané, patrí 
k prioritám agendy tohto predsedníctva. Najnovšie udalosti na južnom pobreží 
Stredozemného mora dokazujú, aké dôležité je mať stabilných susedov, a to 
nielen, pokiaľ ide o obchod alebo energetickú bezpečnosť.

V tejto súvislosti by skúsenosti Poľska získané počas nenásilnej 
protikomunistickej revolúcie v roku 1989 a úspešnej transformácie tejto krajiny 
mohli pomôcť ďalej šíriť demokraciu v arabskom svete. Presne tak, ako vtedy 
v Poľsku, aj dnešné udalosti v arabskom svete potvrdili životne dôležitú úlohu 
občianskej spoločnosti pri tvorbe histórie s veľkým H. Táto skutočnosť ma veľmi 
teší a som hrdý na to, že organizovaná občianska spoločnosť, ktorú na úrovni 
EÚ zastupuje EHSV, je pripravená a ochotná pomáhať poľskému predsedníctvu 
dosiahnuť jeho ambiciózne a veľmi aktuálne ciele.

Jacek Krawczyk
podpredseda výboru

20. júla 2011
Varšava, Poľsko: konferencia 
v súvislosti s dosledovaním 
stanoviska o udržateľnom 
rozvoji dopravnej politiky 
a TEN-T, organizovaná 
v spolupráci s poľským 
ministerstvom pre infraštruktúru

13. septembra 2011
EHSV, Brusel: schôdza 
riadiaceho výboru EHSV pre 
stratégiu Európa 2020 so 
zástupcami národných HSR

21. a 22. septembra 2011
EHSV Brusel: udeľovanie cien 
výhercom súťaže EESC Design 
Eleven a otvorenie výstavy

V TOMTO VYDANÍ
Európsky rok dobrovoľníckej 
práce: Ocenenie dobrovoľníckej 
práce

Poľské predsedníctvo: Cieľom 
poľského predsedníctva je 
konkurencieschopná, bezpečná 
a otvorená Európa, hovorí 
poľský štátny tajomník pre 
európske záležitosti

EHSV vypracúva štyri 
prieskumné stanoviská na 
žiadosť poľského predsedníctva 
Rady

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Workshop EÚ-Rusko: 
posilňovanie postavenia 
občianskej spoločnosti v úsilí 
o udržateľnosť

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
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Preskúmanie rozpočtu prebieha 
v čase, keď na celý kontinent doľahla 
veľká fi nančná neistota. EHSV pred-
ložil svoje odporúčania v  návrhu 
stanoviska, ktoré vypracovali pán 
Malosse (skupina „Zamestnávate-
lia“, Francúzsko) a pán Dantin (sku-
pina „Zamestnanci“, Francúzsko). 
Z dôvodu hospodárskej a fi nančnej 
krízy a rastúceho defi citu vo väčšine 
členských štátov sa zdá, že EÚ nemá 
dostatočné rozpočtové zdroje na to, 
aby mohla realizovať svoju politickú 

Hlavným cieľom, ktorý si vytýčilo poľské predsedníctvo, bude posilniť hospodársky rast 
a znovu získať dôveru občanov. Európa sa poučila z krízy a zreformovala svoj hospodársky 
pilier. Teraz musí prijať rozhodné opatrenia na podporu rastu a v záujme vytvorenia kon-
kurencieschopného hospodárstva. Preto sa Poľsko zameria na rozšírenie a posilnenie jed-
notného európskeho trhu, podporu investičnej politiky a posilnenie intelektuálneho kapi-
tálu. Všetky tieto opatrenia sú obsiahnuté v prvej priorite poľského predsedníctva, ktorá 
nesie názov „Európska integrácia ako zdroj rastu“. Aby sme mohli uskutočniť naše zámery 
v tejto oblasti, ktoré zahŕňajú aj aktívnu politiku zamestnanosti, budú pre nás nesmierne 
dôležité odporúčania, o ktoré sme požiadali Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Ďalšou otázkou, ktorej sa chceme venovať je „Bezpečná Európa“. Táto priorita zahŕňa 
energetickú bezpečnosť, za ktorú sa Poľsko zasadzuje v EÚ už niekoľko rokov, ako aj 
potravinovú bezpečnosť a posilňovanie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. 
Naším cieľom je, aby EÚ posilnila svoje postavenie na medzinárodnej scéne, preto 
budeme podporovať všetky opatrenia smerujúce k dosiahnutiu tohto cieľa.

Využiť výhody otvorenej Európy, to je tretia a najobsiahlejšia z hlavných priorít poľského predsedníctva. Chceme priviesť 
Chorvátsko do Európskej únie a podporovať prístupový proces v iných krajinách. Budeme prehlbovať Východné partner-
stvo, a tak priblížime k EÚ Ukrajinu, Bielorusko, Moldavsko, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko. V rámci tohto partner-
stva sa budeme usilovať uzatvárať dohody o pridružení a vytvárať zóny voľného obchodu. EHSV vypracuje v tejto súvislosti 
pre nás stanovisko o interakcii medzi Východným partnerstvom a východným rozmerom politiky EÚ.

Predsedníctvo, to nie sú len plány do budúcnosti, ale predovšetkým snaha správne reagovať na aktuálne udalosti. Preto 
budeme pozorne sledovať vývoj udalostí u našich južných susedov a podporovať úsilie o nadviazanie nových vzťahov medzi 
EÚ a arabským svetom. Takisto nám záleží na vypracovaní komplexnej stratégie opatrení na podporu demokracie a vytvo-
renia moderných štátnych štruktúr v krajinách tohto regiónu.

Poľské predsedníctvo chce teda budovať Európu, ktorá bude silná po hospodárskej stránke, čo nám umožní hľadieť do 
budúcnosti optimisticky a pomôže pozdvihnúť náladu v celej Európskej únii. Je zrejmé, že sa to nemôže podariť bez aktív-
nej účasti občianskej spoločnosti, ktorú na úrovni EÚ zastupuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. 
 ●

Mikołaj Dowgielewicz, štátny tajomník pre európske záležitosti a hospodársku politiku na poľskom ministerstve zahraničných vecí

stratégiu alebo plniť nové záväzky 
vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. 
Preto je potrebný vhodný rozpo-
čet, ktorý EÚ poskytne prostriedky 
na splnenie jej cieľov bez zvyšovania 
daňovej záťaže občanov alebo podni-
kateľského prostredia v Európe.

EHSV sa domnieva, že treba ustú-
piť od princípu primeranej návrat-
nosti, pretože je v protiklade s hod-
notami solidarity a vzájomného pro-
spechu, ktoré sú základom európskej 

integrácie. Namiesto toho by sa mala 
uplatňovať zásada subsidiarity, ktorá 
znamená, že veci majú riešiť orgány 
na najnižšej úrovni správy alebo naj-
menej centralizované orgány. EHSV 
podporuje návrh Európskej komisie 
využívať vlastné zdroje, ktoré môžu 
byť novovytvorené alebo nahradiť 
vnútroštátne dane. Vnútroštátny 
a európsky rozpočet by sa mali vzá-
jomne dopĺňať, aby sa v EÚ dosia-
hol čo najväčší rozsah plnenia poli-
tických cieľov.

V  rámci efektívneho rozpočtu 
je kľúčové sústrediť sa na priaz-
nivú verejnú mienku. Tú si možno 
nakloniť zdôraznením nákladov, 
ktoré by mal za následok nejednotný 
európsky postup. Preto by výbor 
podobne ako Európsky parlament 
uvítal vykonanie a uverejnenie štú-
dií s uvedením nákladov nejednot-
ného postupu, pričom by sa zdôraz-
nila duplicita vo vnútroštátnych roz-
počtoch. Výbor by sa do týchto štú-
dií zapojil a poskytol ďalšie propa-
gačné materiály určené európskym 
občanom. (ma) 
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EHSV na zasadnutí krajín G-20: 
globálne riešenie kolísania cien

Ministri poľnohospodárstva krajín 
G-20 sa v dňoch 22. a 23. júna stretli 
v Paríži, aby prediskutovali trendy na 
svetových poľnohospodárskych trhoch 
a s tým súvisiace obchodné rokovania. 
Francúzsko ako krajina, ktorá v súčas-
nosti predsedá skupine G-20, urobilo 
z potravinovej bezpečnosti jednu zo 
svojich kľúčových politických priorít 
a požiadalo EHSV o poskytnutie prí-
spevku na júnové stretnutie. Otázky 
potravinovej bezpečnosti majú rov-
nako dôležitú úlohu v  poľnohospo-
dárskej, obchodnej i rozvojovej poli-
tike EÚ.

S cieľom položiť základy pre svoj 
postoj usporiadal EHSV 23. mája kon-
ferenciu pod názvom „Potraviny pre 

všetkých – na ceste k celo-
svetovej dohode“. V Bru-
seli sa okrem iných stre-
tli zástupcovia OSN, FAO, 
G-20 a EÚ, ktorí zvažo-
vali možné spôsoby, ako 
na celosvetovej úrovni 
bojovať proti kríze v poľ-
nohospodárstve. Na kon-
ferencii sa zišli najvyšší 
politickí predstavitelia 
a odborníci, aby pracovali 
na odporúčaniach EÚ na 

júnové (22. – 23. 6.) stretnutie minis-
trov poľnohospodárstva krajín G-20.

„Nemôžeme si dovoliť ďalšiu poľ-
nohospodársku krízu na svetových 
trhoch. Nekontrolované špekulá-
cie majú zničujúci účinok na rozvo-
jové krajiny, vedú k  tomu, že ľudia 
trpia hladom, a našich poľnohospo-
dárov vrhajú do chudoby. Musíme to 
zastaviť a Európska únia je odhodlaná 
tak urobiť“, uviedol Staff an Nilsson, 
predseda Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru, ktorý konferen-
cii predsedal.

Konkrétne myšlienky prerokované 
a dohodnuté 22. a 23. júna v Paríži na 
základe návrhu, ktorý predložil EHSV 

francúzskemu predsedníctvu, sa týkajú 
šiestich oblastí: podpory udržateľného 
poľnohospodárstva, rozhodujúcej 
úlohy občianskej spoločnosti, uzna-
nia práva na potraviny, potreby zosú-
ladenia politických opatrení, zlepše-
nia fungovania poľnohospodárskych 
trhov a ochrany tých najzraniteľnej-
ších.

EHSV okrem toho dôrazne podpo-
roval lepšiu koordináciu a spoluprácu 
medzinárodných organizácií a predo-
všetkým väčšiu koherenciu nimi pri-
jatých opatrení. EHSV zároveň klá-
dol dôraz na to, že je potrebné uľahčiť 
poľnohospodárom – vrátane drobných 
roľníkov – prístup k medzinárodným 
a  európskym finančným prostried-
kom a zabezpečiť, aby ženy mali rov-
naký a neobmedzený prístup k výrob-
ným zdrojom. (ail)

Závery konferencie „Potraviny 
pre všetkých – na ceste k celosvetovej 
dohode“ sú dostupné na tejto interne-
tovej stránke: http://www.eesc.europa.
eu/food-for-everyone/ 
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EÚ počíta s tým, že Poľsko 
vnesie do Európy nový impulz

Workshop EÚ – Rusko

V  Bruseli sa 28.  júna konal spoločný workshop EHSV 
a Občianskej komory Ruska. Obidve strany sa stretli už po 
štvrtý raz. Tentoraz bola hlavnou témou možnosť dosiahnuť 
ekologickejšie hospodárstva. Toto podujatie sa konalo v súvis-
losti konferenciou OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
uskutoční budúci rok v Riu de Janeiro. EÚ a Rusko budú mať 

na konferencii príležitosť ukázať mieru zhody medzi občian-
skou spoločnosťou oboch celkov.

V očakávaní konferencie OSN vyslali účastníci workshopu 
rozhodný odkaz, ktorým vyzývajú, aby sa pri tvorbe politiky 
na vnútroštátnej úrovni viac zohľadňovali otázky životného 
prostredia. Ďalej zdôraznili význam začlenenia organizova-
nej občianskej spoločnosti do vytvárania takýchto udržateľ-
ných environmentálnych politík. Účastníci tiež diskutovali 
o iných dôležitých témach, ako je migrácia a úloha občian-
skej spoločnosti v partnerstve pre modernizáciu medzi EÚ 
a Ruskom.

Ďalšie informácie a závery z workshopu nájdete na tejto 
stránke:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbo-
urs-and-russia (ti) 
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Poradný výbor pre Európsky hospodársky 
priestor na návšteve Estónska

Poradný výbor pre Európsky hos-
podársky priestor na návrh svojho 
predsedníctva usporiadal 19. schôdzu 
v estónskom meste Tartu. Schôdza sa 
konala 12. a 13. mája a jej súčasťou 
bola návšteva rehabilitačného cen-
tra pre zdravotne postihnuté deti 
a rodiny estónskej nadácie Estonian 
Agrenska Foundation a vedeckého 
parku v meste Tartu.

Počas schôdze, na ktorej sa zúčast-
nil Lars Erik Nordgaard, riaditeľ sek-
retariátu EFTA, a  Per Sanderud, 
predseda dozorného orgánu EFTA, 
sa diskutovalo o Dohode o Európ-

skom hospodárskom priestore. Na 
programe rokovania bola aj otázka 
vstupu Islandu do Európskej únie.

Členovia poradného výboru tiež 
prediskutovali dve uznesenia o Akte 
o jednotnom trhu a pracovný doku-
ment o európskom hospodárskom 
riadení. Profesor Raul Eamets z Uni-
verzity v Tarte poskytol podrobný 
prehľad o  hospodárskej situácii 
a fi nančnej disciplíne a analýzu navr-
hovaných opatrení na pomoc euro-
zóne.

Nové uznesenie a správa na tému 
inovácií v energetike poukázali na 
to, že je nevyhnutné v širšej miere 
informovať o energeticky účinných 
technológiách a viac ich využívať. 
Vyzvali tiež, aby sa zvýšili investície 
do výskumu a vývoja, najmä pokiaľ 
ide o investície súkromného sektora, 
kde Európa zaostáva. Znepokojenie 
vyvoláva skutočnosť, že v tejto oblasti 
nepôsobia žiadne európske podniky.

Po schôdzi navštívili účastníci 
rehabilitačné centrum pre zdra-
votne postihnuté deti a rodiny nadá-
cie Estonian Agrenska Founda-
tion v  obci Tammistu. Spolupred-
seda poradného výboru Meelis Joost 
vysvetlil ciele a činnosti stálej spolu-
práce medzi Estónskom a Švédskom, 
ktorá sa začala v roku 2003. Dôleži-
tým bodom návštevy bola možnosť 
vidieť, ako sa využívajú investície 
z  finančného mechanizmu Nórsko/
EHP, v rámci ktorého sa fi nancovalo 
napríklad vytvorenie cvičnej kuchyne, 
kde sa zdravotne postihnuté deti môžu 
naučiť variť, obsluhovať, zostavovať 
jedálny lístok atď.

Ďalším navštíveným miestom bol 
vedecký park v Tarte, kde bola skupina 
informovaná o počte a type spoloč-
ností a začínajúcich podnikov, ktoré 
využívajú služby parku. Vedecký park 
otvoril laboratóriá, aby začínajúcim 
podnikom a spoločnostiam pomohol 
s vývojom ich produktov. (mj) ●

Plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre jadrovú energiu

Na ostatnom plenárnom zasadnutí Európskeho fóra pre jadrovú energiu (ENEF) 
19. a 20. mája 2011 v Prahe bol pán Richard Adams vymenovaný za nového predsedu 
pracovnej skupiny ENEF pre transparentnosť ako nástupca po bývalom predsedovi 
odbornej sekcie TEN, pánovi Jánosovi Tóthovi, ktorého strata nás hlboko zasiahla.

ENEF je jedinečnou platformou, na ktorej sa diskutuje o otázkach transparent-
nosti, ako aj o možnostiach a rizikách jadrovej energie, a pre ktorú nie je žiadna téma 
tabu. V tejto súvislosti EHSV usporiadal pravidelné konferencie s rôznymi sub-
jektmi európskej občianskej spoločnosti: v roku 2009 na tému „Názory európskej 
občianskej spoločnosti na jadrovú energiu“ a v roku 2010 na tému „Riziká a prí-
ležitosti spojené s jadrovou energiou – názory európskej občianskej spoločnosti 
a zainteresovaných strán“.

Budúcnosť energie s nízkymi emisiami CO
2
 je témou, ktorá zaujíma všetky členské 

štáty. Výbor plánuje ďalšie zaangažovanie zainteresovaných strán do tematiky jad-
rovej bezpečnosti v novembri 2011 a budúcej kombinovanej výroby energie s níz-
kymi emisiami CO

2
 v roku 2012. (ak) ●

Finančné vzdelávanie a zodpovedné využívanie 
fi nančných produktov (ECO/297)

Vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť a neprehľadnosť fi nančného systému má fi nančné 
vzdelávanie zásadný význam pre zodpovedné využívanie fi nančných produktov.

Súčasťou stratégií a iniciatív, ktoré navrhuje Európska komisia a OECD na zmier-
nenie nedostatkov fi nančného systému, musí byť jasný záväzok zo strany fi nanč-
ného sektora. Náležité uplatňovanie nových predpisov by tiež malo podporiť prí-
stup k transparentným fi nančným produktom.

Finančné vzdelávanie treba chápať ako komplexnú politiku, ktorá sa vzťahuje na 
všetky životné etapy človeka. Mala by byť súčasťou učebných osnov, a to aj v prípade 
odbornej prípravy a rekvalifi kačných programov pre pracujúcich. Takisto by mala 
zlepšiť fi nančné začlenenie a podporiť uvedomelé sporenie. (ctp) ●

Stretnutie maďarských a slovinských členov so zástupcami médií
V priestoroch EHSV sa 15. a 16 júna konali dve stretnutia s tlačou, 
pričom na prvom sa zúčastnili členovia EHSV a novinári z Maďar-
ska a na druhom zase členovia výboru a novinári zo Slovinska. 
Maďarskí novinári, ktorých pozvala maďarská členka EHSV Kinga 
Joó (skupina „Iné záujmy“),  dostali tiež príležitosť zúčastniť sa na 
plenárnom zasadnutí a získať zákulisné informácie o úlohe výboru 
a o jeho spôsobe fungovania.

Podpredsedníčka výboru Anna Maria Darmanin sa s novi-
nármi osobne stretla na obede, ktorý usporiadala na ich počesť, 
a predstavila im prácu výboru. Toto stretnutie bolo súčasťou série 
neformálnych stretnutí, ktoré pani Darmanin organizuje s cie-
ľom pomôcť členom a zástupcom tlače nadviazať priame kon-
takty a umožniť im neformálnu výmenu názorov. (ail) ●

Spomienka na Zenonasa Rokusa Rudzikasa

Správa o náhlej smrti nášho kolegu a priateľa Zenonasa Rudzi-
kasa (71 rokov) nami hlboko otriasla. Tento výnimočný človek 
zanechal výraznú stopu v našich srdciach a mysliach a neza-
budne naňho ani vedecká obec. Jeho nevšedné rozumové 
schopnosti dopĺňalo pokojné vystupovanie a skromná osob-
nosť. V EHSV pôsobil ako člen litovskej delegácie od roku 2006 
a aktívne sa zapájal do činnosti výboru, pričom neoceniteľne 
prispel k práci sekcií NAT, REX či TEN.

Okrem práce a času stráveného v EHSV žil pán Rudzikas 
bohatým akademickým životom a bol predsedom Litovskej 

akadémie vied. Vynikal vo vedách, bol uznávaným odborníkom v jadrovej spek-
troskopii a najvýznamnejším expertom v oblasti teoretickej fyziky v Litve. Za svoj 
výskum a objavy získal mnohé ocenenia. Jeho kolegovia dokonca po ňom pome-
novali asteroid v hlavnom pásme: na počesť tohto znamenitého teoretického fyzika 
a obľúbeného človeka nesie meno „167960 Rudzikas“.

Pán Rudzikas bol nielen vynikajúcim a vysoko uznávaným vedcom, ale aj 
skromným a družným človekom a oduševneným Európanom. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že bol jedným zo zakladajúcich členov litovskej národnej hospodár-
skej a sociálnej rady.

Určite nám všetkým, ktorí sme mali tú česť spoznať ho a spolupracovať s ním 
v EHSV i mimo výboru, bude chýbať jeho veľké nadšenie, a jeho výnimočné inte-
lektuálne schopnosti i ľudskosť.

Luca JAHIER
predseda skupiny „Iné záujmy“

Šéfredaktor:
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński – zástupca členov EHSV v redakčnej 
rade (skupina „Zamestnanci“, Poľsko)
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VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI

Budú to najťažšie rokovania o rozpočte v histórii EÚ
Rady a  predložiť návrh nariadenia, 
ktorý bude Európsky parlament môcť 
schváliť. Teším sa tiež na príspevok 
Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru do diskusie o nasledujú-
com fi nančnom výhľade, ktorý bude 
odrážať obavy a nádeje občianskej spo-
ločnosti, ako aj sociálnych partnerov.

V  čase nedostatku finančných 
prostriedkov členské štáty pravidelne 
vyzývajú Európsku úniu, aby urobila 
viac pre oblasti ako energetika, životné 
prostredie, migrácia či diplomacia, pri-
čom súčasne vyhlasujú, že chcú menší 
rozpočet EÚ (a nie je to oblasť admi-
nistratívnych nákladov – tvoriaca 
len 5,8 % rozpočtu – v ktorej budú 
môcť predložiť zmysluplné návrhy na 
úspory). Poskladať rozpočtovú Rubi-
kovu kocku bude jednou z najväčších 
výziev poľského predsedníctva.

Viedol som viacero rozhovorov 
s premiérom a jeho tímom a viem, že 
sú pripravení tejto výzve čeliť.

Janusz Lewandowski je členom 
Európskej komisie zodpovedným za 
fi nančné plánovanie a rozpočet.  
 ●

Poľské predsedníctvo Rady EÚ 
určite nebude pokojnou šesťmesač-
nou prechádzkou ružovou záhradou! 
Treba si uvedomiť, že vláda Donalda 
Tuska preberá rotujúce predsedníc-
tvo v  čase, keď mnoho členských 
štátov bojuje s dôsledkami toho, že 
dlhé roky míňali viac, než zarobili, 
keď sa EÚ zaoberá otázkou hranič-
ných kontrol a svojou úlohou v Stre-
dozemí a   tiež začína „rozpočtová 
sezóna“.

Práve rozpočet okamžite podrobí 
skúške zručnosť poľského predsedníc-
tva, pretože sa očakáva, že Rada prijme 
rozhodnutie o  rozpočte EÚ na rok 
2012. Koncom apríla Komisia poža-
dovala zvýšenie o 4,9 %, a to hlavne 
z  toho dôvodu, že určité projekty 
fi nancované Európskou úniou sa uza-
tvárajú a na budúci rok budeme musieť 
uhradiť platby tým členským štátom, 
ktoré svoje projekty (v oblastiach ako 
infraštruktúra, zamestnanosť a životné 
prostredie) dokončia. Mnohé členské 
štáty však už vyhlásili, že nechcú takéto 
zvýšenie rozpočtu EÚ. Poľské predsed-
níctvo bude musieť nájsť spôsob, ako 
zosúladiť protikladné priority člen-
ských štátov: mnohé by chceli mini-
málne zvýšenie rozpočtu EÚ avšak za 
predpokladu, že príspevky z fondov 
EÚ pre ich regióny, podniky, vedcov, 
mimovládne organizácie atď. zostanú 
zachované.

Takmer súčasne bude poľské pred-
sedníctvo stáť pred začiatkom ďalších 
rokovaní o fi nančnom rámci. Nemali 
by sme si robiť žiadne ilúzie: budú to 
najťažšie rokovania o rozpočte v his-
tórii EÚ a poľská vláda bude musieť 
zosúladiť odlišné postoje v  rámci 
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Ocenenie dobrovoľníckej práce

Stretnutie za okrúhlym stolom EÚ-Čína

EHSV podporuje otvorený dialóg s Indiou

V rámci Európskeho roka dobrovoľníc-
kej práce sa 23. a 24. mája 2011 usku-
točnila druhá tematická konferencia na 
úrovni EÚ s názvom Venuj sa dobro-
voľníckej práci, prispej ku  zmene!, ktorá 
zaznamenala obrovský úspech.

Hlavným cieľom konferencie bolo 
umožniť stretnutie dobrovoľníkov 
z celej Európy, na ktorom by mohli 
nadviazať kontakty, podeliť sa so svo-
jimi skúsenosťami v  oblasti dobro-

Členovia okrúhleho stola EÚ-Čína sa 
9. – 12. mája stretli v meste Xi‘an, aby 
na základe správ, ktoré predstavili obe 
strany, prediskutovali otázky inkluzív-

Delegácia EHSV vedená 
Xavierom Verbovenom, 
predsedom monitorova-
cieho výboru EÚ-India, nav-
štívila túto krajinu v dňoch od 
20. do 25. marca 2011. Náv-
števa mala dva dôležité ciele: 
porozprávať sa s  rôznymi 
zainteresovanými stranami 
v  Indii o  možnosti obnoviť 
okrúhly stôl EÚ-India a vypo-
čuť si názory indickej občian-
skej spoločnosti na prebie-
hajúce rokovania o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ 
a Indiou. Členovia delegácie 
sa stretli so zástupcami dele-
gácie Európskej únie v Indii, 
obchodnej komory, prie-
myslu, odborov, neformál-

voľníckej práce a poučiť sa zo skúse-
ností iných. EHSV a Európska komisia 
spoločne zorganizovali v sídle výboru 
seminár zameraný na otázky spoločen-
skej zodpovednosti podnikov a dobro-
voľníctva zamestnancov.

V  roku 2006 prišiel EHSV ako 
prvá inštitúcia s myšlienkou európ-
skeho roka venovaného dobrovoľníc-
kej práci. Uvedená konferencia pred-
stavuje dôležitý míľnik v rámci Európ-
skeho roka dobrovoľníckej práce 2011 
a uznania schopností a prínosu dobro-
voľníkov. EHSV venuje otázke dobro-
voľníckej práce značnú pozornosť, pre-
tože má podľa neho neoceniteľný prí-
nos pre spoločnosť. Vo svojom prího-
vore k účastníkom konferencie pred-
seda EHSV Staffan Nilsson privítal 
skutočnosť, že tak veľa ľudí prejavilo 
ochotu preskúmať úlohu podnikateľ-
ského sektora pri podporovaní dob-

neho regionálneho rozvoja a ekologic-
kého hospodárstva v kontexte udržateľ-
ného rozvoja. „Možno nedosiahneme 
konsenzus vo všetkom, ale môžeme 

voja, najmä pokiaľ ide o jeho sociálny 
rozmer.

Ďalšou výzvou je jednoznačne kolo 
rokovaní o dohode o voľnom obchode 
medzi EÚ a Indiou, vrátane jej hos-
podárskeho a sociálneho dosahu na 
indickú spoločnosť, a rastúca potreba 
jednak podrobnejších poznatkov 
o  hospodárstve, ktoré je na 92  % 
odkázané na neformálny sektor, pri-
čom v štúdiách o dosahu, ktoré boli 

rovoľníctva. Predseda EHSV vystú-
pil s prejavom aj na záverečnom ple-
nárnom zasadnutí, ktoré sa konalo na 
druhý deň.

„[…] EHSV má všetky predpoklady 
na to, aby podporoval hodnoty dobro-
voľníctva a diskutoval o ňom – mnohí 
z  nás v  Európskom hospodárskom 
a sociálnom výbore zastupujú dobro-
voľnícke organizácie, väčšina z nás pre 
výbor pracuje dobrovoľne a každý z nás 
sa niekedy v živote zapojil do dobro-
voľníckej práce. Dobrovoľníctvo je 
pravdepodobne najlepším príkladom 
aktívneho občianstva. Okrem dobrého 
pocitu, ktorý dobrovoľníci zo svojej čin-
nosti majú, má asi ešte väčší význam 
prínos dobrovoľníctva pre spoločnosť,“ 
uviedol Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 ●

porozumieť jeden druhému 
a  vzájomne sa od seba učiť“, 
uviedol vo  svojom úvodnom 
prejave Staff an Nilsson, pred-
seda EHSV. Pán Nilsson, ktorý 
viedol delegáciu EHSV, vyzval 
čínskych partnerov, aby sa 
zapojili do otvoreného a úprim-
ného dialógu a výmeny názo-
rov o  náročných ekonomic-
kých a  sociálnych otázkach, 
čím by sa posilnilo vzájomné 
porozumenie a prehĺbila spo-
lupráca. Wang Gang, predseda 
Hospodárskej a sociálnej rady 
Číny priblížil reformný proces 
v Číne a modernizačné úsilie, 
vďaka čomu sa podarilo vyviesť 
z biedy milióny Číňanov. Spo-
ločné vyhlásenie z  deviateho 
okrúhleho stola EÚ-Čína si 

môžete prečítať na našej internetovej 
stránke. (cc) 
 
 ●

vypracované pred začiatkom rokovaní 
sa tomuto sektoru venovalo len málo 
pozornosti, ako aj vhodného nástroja 
na monitorovanie tejto dohody.

Odbory zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri riešení týchto výziev, a  to tak 
v Európe, ako aj v Indii, rovnako aj ako 
zamestnávateľské organizácie a ostatní 
aktéri občianskej spoločnosti. (xv/
as) 
 ●

Novinky o našich členoch

Členka EHSV Jillian van Turnhout sa stala 
členkou írskeho senátu

Všetko zlé je na niečo dobré. EHSV ľutuje, že ho nedávno opustila írska 
členka Jillian van Turnhout, teší ho však jej vymenovanie za senátorku vo 
vlastnej krajine. EHSV jej gratuluje a praje všetko najlepšie v novej funk-
cii v Seanad Éireann.

Pani van Turnhout vymenoval do tejto funkcie predseda írskej vlády za 
jej prácu v Aliancii pre práva detí. „Táto pocta, ktorá mi bola preukázaná 
v súvislosti s mojou prácou pre Alianciu pre práva detí, je uspokojujúcim 
profesionálnym úspechom. Verím, že moje vymenovanie môže a bude mať 
pozitívny vplyv“, uviedla.

Jillian van Turnhout je bývalou podpredsedníčkou EHSV a za ostatných 
12 rokov bola jeho aktívnou členkou („Iné záujmy“ – skupina III). Jej miesto 
v predsedníctve výboru už zaujal Padraig Walshe. (ail) 
 
 
 ●

EHSV vypracúva štyri prieskumné stanoviská na žiadosť poľského predsedníctva Rady

EHSV očami poľských členov

Demografi cké výzvy si vyžadujú rozsiahle, trvalé riešenie

V stanovisku o budúcich vplyvoch starnutia obyvateľstva na európsky trh práce, ktoré pripravuje 
Wolfgang Greif (skupina „Zamestnanci“, Rakúsko), sa EHSV skepticky stavia k ľahkým riešeniam, 
akými sú zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku či prechod na kapitalizačné dôchod-
kové systémy, a namiesto toho požaduje cielenú politiku rastu a zameranie na vytváranie pracov-
ných príležitostí.

Vo všeobecnosti je dostupná pracovná sila vo väčšine členských štátov postačujúca a predpo-
kladá sa, že prostredníctvom integračných stratégií možno zmierniť budúce fi nančné tlaky spo-
jené so starnutím obyvateľstva.

Posilnenie odvetvia poľnohospodárstva v krajinách Východného partnerstva

Spravodajca druhého prieskumného stanoviska, Seppo Kallio (skupina „Iné záujmy“, Fínsko), sa zao-
berá problematikou vzájomného pôsobenia Východného partnerstva a východného rozmeru politiky 

EÚ. Podľa EHSV by sa malo posilniť postavenie poľnohospodárstva, potravinárskej výroby a poľno-
hospodárskej politiky v rámci rokovaní EÚ s krajinami Východného partnerstva vzhľadom na ich 
význam pre hospodársky, sociálny a regionálny rozvoj.

Keďže partnerské krajiny narážajú na ťažkosti pri plnení noriem a kritérií sanitárnych a fytosa-
nitárnych predpisov EÚ, EHSV navrhuje, aby sa problematika sanitárnych a fytosanitárnych pred-
pisov stala novým osobitným bodom v rámci spolupráce s krajinami Východného partnerstva.

Majú investície podnikov do ochrany klímy budúcnosť ešte aj po kríze?

Vo svojej žiadosti o vypracovanie tretieho prieskumného stanoviska vyzvala poľská vláda EHSV, aby 
sa zahĺbil do náročnej problematiky vplyvu hospodárskej krízy na schopnosť európskych podnikov 
fi nancovať dodatočné opatrenia na ochranu podnebia.

V dokumente, v ktorom sa analyzujú možnosti ako prekročiť 20 % zníženie emisií skleníko-
vých plynov, sa Európska komisia zoberala rôznymi spôsobmi, ako dosiahnuť cieľ zníženia emisií 
o 30 %. Tento dokument však nezohľadňuje vplyv, ktorý mohla mať na „zelené“ investície pod-
nikov kríza. Študijná skupina spolu so spravodajcom Josefom Zbořilom (skupina „Zamestnáva-
telia“, Česká republika) sa teda pustila hneď do práce, pričom výsledné stanovisko by malo uzrieť 
svetlo sveta v októbri 2011.

Siete TEN-T v nových členských štátoch nepatria medzi hlavné priority EÚ“

V stanovisku na tému udržateľného rozvoja dopravnej politiky EÚ a TEN-T, ktoré vypracoval pod-
predseda EHSV Jacek Krawczyk (skupina „Zamestnanci“, Poľsko), sa s poľutovaním konštatuje, že 
rozvoj efektívnych transeurópskych sietí v nových členských štátoch nepatrí medzi hlavné priority 
EÚ. Ak regióny EÚ a národné dopravné siete nebudú prepojené modernou infraštruktúrou, nebude 
existovať jednotný európsky dopravný trh a ani skutočný vnútorný trh. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať takzvanej susedskej politike, teda spojeniam na sever, východ a juh EÚ so zameraním 
skôr na siete, než na individuálne, samostatné infraštruktúrne projekty. (mb/ma) 
 ●

Komunikujme 
s mladými ľuďmi

EHSV sa angažuje v boji proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Výbor v júni usporiadal na Malte jedno 
zo série podujatí v  rámci iniciatívy 
„going local“. Bezprostredne po schôdzi 
komunikačnej skupiny a schôdzi kon-
taktných osôb pre komunikáciu sa čle-
novia EHSV stretli so zástupcami malt-
skej občianskej spoločnosti, aby disku-
tovali na tému Zapájanie mladých 
ľudí do Európskeho projektu. Disku-
siu, ktorá sa konala v Európskom dome 
vo Vallette, moderoval známy malt-
ský moderátor Dr Andrew Azzopardi. 
Zasadacia miestnosť bola plná a podu-
jatie bolo možné sledovať aj na Facebo-
oku a Twitteri. Členovia EHSV, vrátane 
podpredsedníčky Anny Marie Darma-
ninovej a podpredsedu Jaceka Krawc-
zyka, členovia komunikačnej skupiny 
a kontaktné osoby pre komunikáciu 
mali možnosť diskutovať a vymieňať si 
názory s mladými občanmi EÚ.

Niektorým členským štátom sa darí 
zabezpečovať vysokú mieru zamestna-
nosti aj medzi mladými ľuďmi. Situ-
ácia v jednotlivých krajinách je však 
veľmi rozdielna: napríklad v Španiel-
sku dosahuje nezamestnanosť mladých 

Ako môžeme znížiť mieru nezamest-
nanosti mladých, ktorá v EÚ dosahuje 
okolo 20 % a v niektorých členských štá-
toch je ešte vyššia? V spolupráci s Hos-
podárskou a sociálnou radou Španiel-
ska zorganizoval EHSV 6. júna v Mad-
ride konferenciu o  nezamestnanosti 
mladých ľudí, na ktorej sa diskutovalo 
o  tejto pálčivej otázke. V Španielsku 
dosahuje nezamestnanosť mladých ľudí 
40 %. Táto tendencia je jednou z hlav-
ných obáv mladej generácie.

ľudí dramaticky vysokú 
úroveň 45 %.

Na schôdzi na Malte 
sa hovorilo aj o  dôleži-
tej otázke znižujúceho 
sa záujmu mladých ľudí 
o európsky projekt. Prí-
beh Európy ako miero-
vého projektu už možno 
mladých ľudí neláka. EÚ 
preto potrebuje novú ideu. 
V  tejto súvislosti gene-

rálny riaditeľ Európskej komisie pre 
komunikáciu Claus Sørensen prišiel 
s myšlienkou udržateľnej, čistej, pro-
sperujúcej a sociálnej Európy, ktorá 
mladým ľuďom umožní žiť v slobode, 
dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, jesť 
kvalitné potraviny za primeranú cenu 
a cestovať, pracovať a študovať.

EÚ zaznamenala niekoľko úspe-
chov,  ako napríklad program 
ERASMUS, ktorý od roku 1987 vyu-
žilo 2,3 milióna študentov. EHSV už 
od samého začiatku vždy podporoval 
takéto projekty. V stanovisku k hlavnej 
iniciatíve stratégie Európa 2020 Mlá-
dež v pohybe a v stanovisku z roku 
2009 k Stratégii EÚ pre mládež zdô-
raznil, že je potrebné rozvíjať stratégiu 
pre mládež nielen pre mladých ľudí, 
ale aj s nimi. (pln) 
 
 
 
 
 
 
 ●

Stredisko EHSV pre monitorovanie 
trhu práce sa priamo zapojilo do tejto 
jednodňovej konferencie, ktorú viedol 
jeho predseda Krzysztof Pater (sku-
pina „Iné záujmy“, Poľsko). Vyše 130 
účastníkov konferencie bolo pripra-
vených pustiť sa do diskusií. Prítomné 
boli aj španielske médiá, ktoré o podu-
jatí informovali širokú verejnosť.

Konferencia sa začala úvodnou 
schôdzou, na ktorej účastníkov pri-
vítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španielsky minister 
práce zodpovedný aj za prisťahova-
leckú politiku, a Marcos Peña Pinto, 
predseda Hospodárskej a  sociálnej 
rady Španielska.

Jednotný európsky vzdušný priestor II: premeniť vzdušné zámky na skutočnosť

Zástupcovia najdôle-
žitejších zaintereso-
vaných strán z letec-
kého odvetvia sa zišli 
na verejnej diskusii 
o priebehu uplatňo-
vania legislatívneho 
balíka o  jednotnom 

európskom vzdušnom priestore II, ktorú zorganizoval Európ-
sky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Atmosféra odrážala 
naliehavosť situácie, pretože dva roky po tom, čo európski záko-
nodarcovia prijali spomínaný balík, ktorý mal zefektívniť európ-
ske letectvo, sa tieto právne predpisy stále nepresadili v praxi.

„Meškania a prehustená premávka sú smutnou realitou v celej 
Európe, čo má negatívny dosah rovnako na užívateľov vzdušného 
priestoru, ako aj na dispečerov letovej prevádzky a letiská. Keby sa 
všetci zainteresovaní aktéri usilovali dosiahnuť ambiciózne ciele, 
ktoré zabezpečia udržateľnú budúcnosť európskeho manažmentu 
letovej prevádzky, emisie CO

2
 vyprodukované počas letu by sa 

znížili o 12 % a podstatne by vzrástla účinnosť, bezpečnosť a kapa-
cita,“ uviedol Jacek Krawczyk, podpredseda EHSV a spravodajca 
stanoviska o jednotnom európskom vzdušnom priestore II.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že rýchlym a úplným 
zavedením druhého legislatívneho balíka týkajúceho sa jednot-
ného európskeho vzdušného priestoru by sa posilnila mobilita, 
zlepšilo pohodlie cestujúcich a zvýšila konkurencieschopnosť 
Európy. Bez týchto reforiem nebude Európa schopná udržať 
tempo v celosvetovej súťaži o udržateľnú dopravu a hospodár-
stvo s nízkymi emisiami CO

2.

Zainteresované strany vyzvali Európsku komisiu, aby sa 
v tomto procese ujala vedenia. „Žiadam Európsku komisiu, aby 
využila svoju pozíciu a pomohla odstrániť rôzne prekážky a poli-
tické problémy, ktoré môžu pri zavádzaní jednotného európ-
skeho vzdušného priestoru vzniknúť,“ povedal Stéphane Buff e-
taut, predseda odbornej sekcie EHSV pre dopravu a energetiku.

Krzysztof Kapis, riaditeľ poľského ministerstva pre infraštruk-
túru, zdôraznil, že poľské predsedníctvo Rady EÚ bude vytrvalo 
pracovať na tom, aby sa pri zavádzaní jednotného európskeho 
vzdušného priestoru  II dodržal ambiciózny harmonogram. 
Odhaduje sa, že v nasledujúcich 20 rokoch bude Poľsko jedným 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich leteckých trhov. „Chceme byť na 
tento nárast objemu dopravy pripravení,“ povedal pán Kapis.

Na diskusii sa zúčastnilo aj niekoľko zástupcov z Federál-
nej leteckej agentúry USA (FAA), ktorí zdôraznili, že je dôležité 
zabezpečiť na oboch brehoch Atlantiku bezpečné podmienky 
pre investorov.

Vďaka tejto diskusii na pôde EHSV sa tak mohli zísť dispe-
čeri letovej prevádzky, užívatelia vzdušného priestoru, pracovníci 
v doprave, prevádzkovatelia letísk a poskytovatelia letových navi-
gačných služieb, ako aj zástupcovia Európskej komisie, Európ-
skeho parlamentu a budúceho poľského predsedníctva Rady EÚ. 
EHSV by mal svoje stanovisko o jednotnom európskom vzduš-
nom priestore II prijať v júli 2011. (mb) 
 
 
 
 ●

PLENÁRNE ZASADNUTIE V SKRATKE
Občianska spoločnosť môže podporiť Východné 
partnerstvo

V stanovisku, ktoré vypracoval pán Gintaras Morkis (skupina 
zamestnávateľov, Litva), sa uvádza, že Východné partnerstvo je veľ-
kou príležitosťou na rozšírenie sietí medzi EÚ a partnerskými kra-
jinami. Stanovisko bolo prijaté za prítomnosti pani Enikő Győri, 
maďarskej ministerky pre záležitosti EÚ, ktorá prišla do EHSV, aby 
diskutovala o výsledkoch maďarského predsedníctva. EHSV zdôraz-
ňuje svoju podporu Východnému partnerstvu ako strategickej nut-
nosti a politickej investícii. V snahe pomôcť pri úspešnom napre-
dovaní tohto procesu EHSV vyzýva k tomu, aby sa posilnil dialóg 
medzi vládami a občianskou spoločnosťou.

Najnovšie udalosti v oblasti Stredozemia potvrdili, že úloha 
občianskej spoločnosti je neoceniteľná, pokiaľ ide o napredova-
nie v oblasti ústavných reforiem, ako aj výstavbu inštitúcií. Zlep-
šenie úrovne dialógu na vnútroštátnej úrovni má kľúčovú úlohu 
a EHSV navrhuje, aby sa vo všetkých krajinách Východného part-
nerstva zaviedol mechanizmus konzultácie občianskej spoločnosti. 
Dialóg sa má viesť prostredníctvom organizácií, ktoré odzrkad-

ľujú osobitné podmienky 
v  každej krajine. EHSV 
je pripravený a víta sku-
točnosť, že môže pomôcť 
pri výmene skúseností 
s občianskou spoločnos-
ťou v krajinách Východ-
ného partnerstva. (ma) 
 
 ●

Stratégia integrácie Rómov

V ten istý deň, kedy Johannes Hahn, člen Európskej komisie, zod-
povedný za regionálnu politiku, diskutoval s členmi EHSV o politike 
súdržnosti, prijal výbor svoje dve aktuálne stanoviská k integrácii 

Rómov. ESHV venoval prístupu 
EÚ k sociálnej integrácii Rómov 
dve stanoviská, ktoré vypraco-
vali pán Topolánszky (skupina 
„Iné záujmy“, Maďarsko) a pani 
Anne-Marie Sigmund (sku-
pina „Iné záujmy“, Rakúsko). 
V  snahe vyriešiť túto ťažkú 
situáciu bolo rozhodnuté, že je 
potrebný prístup, ktorý bude 
kombináciou ucelenej, koordi-

novanej a súdržnej celoeurópskej stratégie a programu, ktorý sa 
bude vykonávať tak na vnútroštátnej, ako aj na miestnej úrovni. A 
čo je najdôležitejšie, rozhodlo sa, že budúce opatrenia by sa mali 
vypracúvať spolu s Rómami a organizáciami, ktoré ich zastupujú.

EHSV víta zámery Komisie, domnieva sa však, že táto dlho oča-
kávaná stratégia nenaplnila očakávania. Mohla byť ambicióznej-
šia, presnejšia a lepšie štruktúrovaná. Každé politické opatrenie 
by malo byť podporené tým, že sa na každej fáze diskusie zúčastní 
široké spektrum zástupcov miestnej občianskej spoločnosti, vedec-
kých pracovníkov, sociálnych partnerov a predovšetkým zástup-
cov rómskych občanov. (ma) 
 
 
 ●

Posilnenie platformy proti chudobe

Komisia predložila oznámenie s názvom „Európska platforma proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ ako súčasť boja proti chudobe 
a vylúčeniu, tak ako sa uvádza v stratégii Európa 2020. EHSV pre-
skúmal toto oznámenie v rámci stanoviska, ktoré vypracovala pani 
O’Neill (skupina Rôzne záujmy, Spojené kráľovstvo), v ktorom sa 
uvádzajú opatrenia podporujúce pokrok, ktorého cieľom je znižova-
nie chudoby (v roku 2020 by malo byť na svete najmenej o 20 mili-
ónov ľudí menej postihnutých chudobou).

Kľúčovými zásadami odporúčaní EHSV sú zodpovednosť 
a súčinnosť. Chudoba sa považuje za porušovanie ľudských práv. 
To znamená, že vlády a občianska spoločnosť musia niesť spoločnú 
zodpovednosť za jej odstraňovanie. V dôsledku toho by úsporné 
opatrenia nemali ohroziť boj proti chudobe. Takisto sa musí opä-
tovne posilniť účasť občianskej spoločnosti na platforme. EHSV 
žiada, aby opatrenia v oblasti hospodárstva, fi nancií, zamestnanosti 
a sociálnej oblasti uvedené v stratégii Európa 2020 boli koherentné, 
pričom zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť a zjednodušiť fi nancova-
nie EÚ, najmä pokiaľ ide o sociálne fondy. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Výstava „In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV bola v  spolupráci 
s rakúskym spolkovým minis-
terstvom školstva, umenia 
a  kultúry otvorená výstava 
s názvom „In Between. Austria 
Contemporary“. Išlo o výstavu 
niekoľkých trendov súčasného 
rakúskeho umenia, vďaka kto-
rým mohli návštevníci získať 
predstavu o umeleckej scéne 

v Rakúsku. Diela sedemnástich nádejných rakúskych umelcov videlo počas trva-
nia výstavy v EHSV mnoho návštevníkov.

Nechýbali medzi nimi ani politickí predstavitelia, ktorí prejavili túžbu vidieť 
a podporiť výstavu. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnila spolková minis-
terka školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky Claudia Schmied a predseda 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Staff an Nilsson. Okrem iných 
návštevníkov si výstavu pozreli aj členka Európskej komisie zodpovedná za vzde-
lávanie, kultúru viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou a člen Európskej 
komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn. (ma) 

Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke: www.bmukk.gv.at ●

V SKRATKE

Na konferencii sa zúčastnili aj Javier 
Ferrer Dufol, podpredseda španiel-
skeho združenia podnikov CEOE, 
Paloma Lopez, tajomníčka španiel-
skeho odborového zväzu CCOO zod-
povedná za zamestnanosť, a Antonio 
Ferrer, tajomník španielskeho odbo-
rového zväzu UGT zodpovedný za čin-
nosť zväzu.

Účastníci sa zhodli na tom, že je 
nevyhnutné vyvinúť viac úsilia v oblasti 
vzdelávania, kvalifikácie a pokiaľ ide 
o  verejné a  súkromné organizácie 
sprostredkujúce zamestnanie. Okrem 
toho treba výrazne povzbudiť hospo-
dársky rast a bez meškania prehodnotiť 
právny rámec pre trhy práce. (ail) ●

Come‘N‘Listen – pocta Franzovi Lisztovi

Na pôde Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru sa 15. júna usku-
točnilo hudobné podujatie Come‘N‘Lis-
ten v rámci osláv 200. výročia narodenia 
Franza Liszta. Podujatie sa uskutočnilo 
v kontexte maďarského predsedníctva 
Rady EÚ a otvoril ho predseda EHSV 
Staff an Nilsson.

Prezentáciou Lisztovho diela pozvali organizátori poslucháčov na cestu späť 
v čase a priestore, ktorá bola v istom zmysle európskou cestou. Vynoril sa pred nimi 
obraz Európana Franza Liszta: jeho život, hudba, ženy a duchovnosť. Tieto štyri 
aspekty predstavili Ákos Topolansky, maďarský člen EHSV, a Caroline Henault 
z oddelenia pre zdravotnú starostlivosť.

Vybrané piesne a skladby interpretovali ukrajinský klavirista Dmytro Sucho-
vienko a mezzosopranistka maďarského pôvodu Hanna Bardos-Feltoronyi.

EHSV chce i naďalej pokračovať v organizovaní hudobných podujatí v rámci 
svojho kultúrneho programu. Hudba je dôležitou súčasťou európskeho kultúr-
neho dedičstva a pomáha formovať európsku identitu. Program hudobných pod-
ujatí Come‘N‘Listen má za cieľ predstaviť vybraných významných skladateľov 
v európskom kontexte. Títo umelci boli totiž takisto európskymi občanmi, ich 
život a práca sú späté s európskymi tradíciami a ich bohaté hudobné dedičstvo tu 
zostane aj pre budúce generácie Európanov. (sb) 
 ●

e: www

Nejde o politikárčenie, 
EHSV sa zaoberá skutočnými 
potrebami občanov

Rozhovor s Tomaszom 
Jasińskim, členom skupiny 
EHSV „Zamestnanci“, 
medzinárodným poradcom 
Celopoľského odborového 
zväzu OPZZ

EHSV Info: Aká bola Vaša 
prvá skúsenosť s EÚ?

TJ: Mojou prvou skúsenos-
ťou bola činnosť v zmiešanom 
poradnom výbore EÚ-Poľsko, 
kde som zastupoval Celopoľský 
odborový zväz OPZZ v rokoch 

2001 – 2004. Bola to taká dobrá škola, že keď som sa stal členom 
EHSV, bez problémov som sa vo výbore zorientoval.

EHSV Info: Ako by ste stručne vysvetlili úlohu EHSV 
občanom?

TJ: Je to hlas organizovanej občianskej spoločnosti. Nie však poli-
tický hlas, ale hlas vyjadrujúci konkrétne potreby občanov, ktoré 
musia rozhodujúci politickí činitelia na úrovni EÚ zohľadniť.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

TJ: S prácou pre EHSV sa spája množstvo služobných ciest i ďal-
ších povinností, čo samozrejme vplýva na moju prácu pre OPZZ, 
ale aj na môj súkromný život. Najvýznamnejším aspektom mojej 
práce v Bruseli je prístup k informáciám o opatreniach, ktoré chce 
EÚ zaviesť, a to už v ranom štádiu činnosti. Vďaka tomu sa môžeme 
doma lepšie pripraviť na prípadné zmeny a vo výbore môžeme 
vypracovať stanoviská s väčším predstihom. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Členstvo v EHSV prináša so sebou dlhú 
a nepravidelnú pracovnú dobu
Rozhovor s Krzystofom Ostrowskim, členom skupiny 

„Zamestnávatelia“ v EHSV 
a riaditeľom intervenčnej 
kancelárie organizácie Business 
Centre Club

EHSV Info: Aká bola Vaša prvá 
skúsenosť s EÚ?

KO: Moja prvá skúsenosť bola skú-
senosť turistu, keď som bol študen-
tom. Urobilo na mňa veľký dojem, 
ako ľahko sa dá cestovať z jedného 
členského štátu do druhého. Mys-
lím si, že pri mojej prvej profesio-
nálnej skúsenosti s EÚ mi pomohlo, 
že som bol členom tímu, ktorý roko-

val s Európskou úniou o uzatvorení dohody.

EHSV Info: Ako by ste niekoľkými slovami vysvetlili 
občanom úlohu EHSV?

KO: EHSV pôsobí ako most medzi európskymi inštitúciami a orga-
nizáciami občianskej spoločnosti v členských štátoch. Každému 
poskytuje príležitosť vyjadriť svoje obavy v súvislosti s hospodár-
skymi a sociálnymi otázkami na európskej úrovni, predostrieť nové 
nápady a predkladať návrhy na zlepšenie právnych predpisov EÚ.

EHSV Info: Ako členstvo v EHSV ovplyvňuje Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na vnútroštátnej úrovni?

KO: Členstvo v EHSV najviac ovplyvnilo moju pracovnú dobu, 
ktorá sa stala nepravidelnou. Môj pracovný deň často začína skoro 
ráno o štvrtej., keď musím stihnúť lietadlo, a do Poľska sa vraciam 
buď veľmi neskoro alebo musím prenocovať v Bruseli. Súrne záleži-
tosti týkajúce sa mojej práce v Poľsku musím vybaviť v lietadle sme-
rom do Bruselu alebo z Bruselu. Ak sa chcete stať členom EHSV, 
musíte radi cestovať a byť pripravený na to, že budete musieť veľmi 
často letieť do rôznych krajín.

Najväčším prínosom na vnútroštátnej úrovni je príležitosť pre pod-
niky, ktoré sú členmi našej organizácie, vyjadriť svoje obavy v súvis-
losti s právnymi predpismi EÚ a získať informácie o najdôležitejších 
témach, o ktorých sa diskutuje v EHSV. Stanoviská nášho výboru 
o špecifi ckých trhových odvetviach, ako je biomasa alebo informačné 
technológie, pomáhajú zainteresovaným podnikom zohľadniť tieto 
informácie vo svojich obchodných plánoch. (mb/nk) 
 ●

Mali by sme si pozorne vypočuť 
názory občianskej spoločnosti v našich 
krajinách

Rozhovor s pani Marzenou 
Mendza-Drozd, členkou 
skupiny Iné záujmy EHSV 
a podpredsedníčkou 
Národnej federácie poľských 
mimovládnych organizácií

EHSV Info: Ako ste sa stali 
členkou EHSV?

MMD: Členkou EHSV som sa 
stala v roku 2004 na odporúča-
nie Poľského fóra mimovlád-
nych organizácií. Toto fórum 
zastupovalo spoločne s inými 

organizáciami poľské mimovládne organizácie v Bruseli, a do tejto 
činnosti som bola priamo zapojená. Práve preto pre mňa EHSV 
nebol úplne neznámy, hoci som samozrejme v plnej miere nepo-
znala jeho fungovanie v praxi.

EHSV Info: Ako by ste občanom v krátkosti priblížili 
úlohu EHSV?

MMD: Ak mám byť celkom úprimná, povedala by som, že ide 
o dobre mienenú organizáciu, ktorá v praxi naplno nevyužíva svoj 
potenciál na zastupovanie názorov organizácií občianskej spo-
ločnosti. Dôvodov je mnoho. Aj po siedmich rokoch pôsobenia 
v EHSV si myslím, že by sme mohli pozornejšie naslúchať názo-
rom organizácií v členských štátoch a dôraznejšie vyjadrovať naše 
postoje.

EHSV Info: Ako ovplyvňuje členstvo v EHSV Vašu 
každodennú prácu v Poľsku a aký je prínos EHSV 
na národnej úrovni?

MMD: Členstvo vo výbore ovplyvňuje moju prácu v  Poľsku 
aj môj súkromný život. Našťastie sa teraz mnoho vecí dá vyrie-
šiť cez internet, ale často sa zamýšľam nad tým, ako si naši pred-
chodcovia v EHSV dokázali poradiť napríklad pred 30 rokmi. Ako 
členka dozornej rady poľskej federácie mimovládnych organizá-
cií môžem v súčasnosti vďaka aktuálnym informáciám, ktoré mám 
k dispozícii, pomáhať mimovládnym organizáciám, aby sa pripra-
vili na nasledujúce zmeny. (mb/nk) 
 
 
 
 ●

nych odvetví (ako sú pouliční predaj-
covia), európskych organizácií a expert-
ných skupín.

Účastníci sa zhodli na tom, že 
je potrebné otvoriť hlbšiu diskusiu 
a  uskutočniť analýzu v  záujme rie-
šenia určitých otázok, ktoré v súčas-
nosti bránia pokroku vo vzťahoch 
medzi EÚ a Indiou, pretože obe strany 
majú veľmi odlišný uhol pohľadu. Ide 
napríklad o otázku udržateľného roz-
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